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                                                                                                                Załącznik nr  1 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      ZADANIE NR 1 

Przedmiotem  wysyłek  krajowych  będzie publikacja lotnicza o wysokim priorytecie – 

dostarczana do 16 odbiorców 6 lub7 razy w roku co ok. 56 dni. Z uwagi na charakter 

wydawnictwa  wymagany  czas  dostarczenia  przesyłki do odbiorcy finalnego pożądany 

min. 3 dni - max. 5 dni (licząc od chwili odbioru przesyłek od Zamawiającego) paczką 

priorytetową lub ekspresową, wymagane godziny dostawy w dni robocze od godz. 8.00 

do godz. 13.00. Wykonawca będzie podejmował próby dostarczenia przesyłki  

aż do skutku. 

Wymiar przesyłek standardowy (wymiar samej publikacji bez opakowania 13cm x 20cm x 

grubość, która jest zależna od ilości wysyłanych publikacji),  waga  pojedynczych paczek 

od ok. 0,8 kg do max. ok. 63 kg. Przykładowe wagi paczek przy wysyłce: 2 kompletów-

ok.0,8 kg., 15 kompletów - ok. 6,5 kg., 30 kompletów-ok. 13,8 kg., 50 kompletów -  

ok. 19,8kg., 115 kompletów - ok. 49,3 kg. 

 

Wymiary i wagi paczek zależne od ilości wysyłanych kompletów wydawnictwa.  

Miejsce odbioru przesyłek: 

    2. Regionalna Baza Logistyczna 

    Skład Komorowo 

    ul. Bociańskiego 1 

    07-310 Ostrów Mazowiecka 

  

     Adresy odbiorców przesyłek: 

1. 78-301  Świdwin – 1 odbiorca. 

2. 82-200  Malbork – 1 odbiorca. 

3. 05-300  Mińsk Mazowiecki – 1 odbiorca. 

4. 61-325  Poznań Krzesiny - 1 odbiorca. 

5. 98-113  Buczek - 1 odbiorca. 

6. 62-430  Powidz - 1 odbiorca. 

7. 30-901  Kraków-Balice - 1 odbiorca. 

8. 08-521  Dęblin – 2 odbiorców.  

9. 85-915  Bydgoszcz - 1 odbiorca. 

10. 26-600  Radom - 1 odbiorca. 

11. 84-200  Wejherowo - 1 odbiorca. 

12. 75-901  Koszalin -1 odbiorca. 

13. 95-100  Zgierz - 1 odbiorca. 

14. 87-100  Toruń -1 odbiorca. 
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   ZADANIE NR 2 

1. Przedmiotem eksportu i importu będą produkty geograficzne - mapy lub produkty 

cyfrowe, pakowane: 

a) w paczki -  przy wysyłce większej ilości  map. Przykładowe wymiary i waga paczek - 

wysyłka  250 szt.  map: 

-  wymiar  paczki 1,4m x 1,0m x 0,03m – waga 35kg.; 

- wymiar  paczki 1,1m x 1,1m x 0,02m – waga 31kg.;    

- wymiar  paczki 0,6m x 1,05m x 0,03m – waga 14,5kg.; 

- wymiar  paczki 1,15m x 0,95m x 0,03m – waga 27,5kg.;  

- wymiar  paczki 0,7m x 1,0m x 0,03m – waga 17,5kg. 

Powyższe dane są orientacyjne, wysyłane będą paczki o podobnych wymiarach  

i wadze zależnej od wielkości zamówienia. W przypadku wysyłek dużej ilości map 

(zdarzają się wysyłki np.: 8 700 szt., 3 600 szt. czy 1 600 szt. do jednego odbiorcy) 

po  odbiór  przesyłek  powinien  przyjechać  pojazd  o odpowiednich gabarytach  

i ładowności, aby mógł zabrać przesyłki do wszystkich odbiorców.  Przy wysyłce 

większej ilości map przesyłki pakowane będą na palety, Zamawiający posiada 

odpowiedni sprzęt załadunkowy, aby przewieść paletę z towarem na samochód. 

b) w koperty bąbelkowe lub paczki – produkty cyfrowe (płyty), waga i rozmiar zależne 

od wielkości zamówienia. Przy wysyłce 1 płyty waga paczki 100 gram, wymiar   

zależny  od   rodzaju   opakowania   i   będzie  podany  przed  odbiorem  w  formie 

pisemnej. Powyższe  dane   są   orientacyjne,    wysyłane będą paczki o podobnych 

wymiarach i wadze zależnej od wielkości zamówienia. 

 

Miejsce odbioru przesyłek: 

-  2. RBLog -Skład Komorowo 

    ul. Bociańskiego 1 

    07-310 Ostrów Mazowiecka 

 - 2. RBLog- Magazyn NATO 

     ul. Marsa 110  

     00-909  Warszawa 

- Wojskowe Centrum Geograficzne 

    Al. Jerozolimskie 97 

    00-909  Warszawa 

 

 


