
 

 

     

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 11 stycznia 2023 r. 

 

nr postępowania: BZP.2711.38.2022.GS 

   

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania) 

  

 

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usługi kurierskiej 

w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: uPzp, Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz 

zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy wolumen z Załącznika nr 1a jest za okres 24 miesięcy?  

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. Szczegóły 

dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

Kalkulacja obejmuje szacunkowe ilości z lat ubiegłych wysyłane przez Uniwersytet 

Wrocławski. 

 

Pytanie nr 2: 

W ramach przesyłek niestandardowych będą przewożone np. próbki badawcze, próbki 

biologiczne, odczynniki chemiczne wysłane metodami specjalnymi, np. na suchym lodzie. Co 

będzie przewożone w ramach pozostałej części przesyłek (wiersze 5-46)?  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, że w ramach przesyłek standardowych przesyłana będzie  

dokumentacja Uniwersytetu oraz książki. 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o podział przesyłek do 30kg (Przesyłki kurierskie krajowe) na kategorie wagowe do 

1kg, do 5kg, do 10kg, do 20kg, do 31,5kg. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dopuszcza podział przesyłek do 1 kg, do 5 kg, do 10 kg, do 20 kg oraz od 20 kg 

do 50 kg i dokonuje w tym zakresie zmiany treści SWZ. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści poz. 1.1.-1.5. Kalkulacji cenowej poprzez 

nadanie im następującego brzmienia: 

Było: 

1.1. do 30 kg. 

1.2. od 30 kg do 50 kg 

Jest: 

1.1. do 1 kg 

1.2. do 5 kg 

1.3. do 10 kg 

1.4. do 20 kg 

1.5. od 20 kg do 50 kg. 



 

 

 

W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, które Zamawiający wprowadził 

do treści kalkulacji cenowej - Zamawiający do niniejszej Informacji zamieszcza 

nowo obowiązujący załącznik. Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym. 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę 

uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

 

 

Załączniki do Informacji:  

1. Załącznik nr 1a do SWZ – Kalkulacja cenowa – nowo obowiązujący 11.01.2023. 
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