
Ogłoszenie nr 375407 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.  

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na 

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w 

obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów 

pocztowych 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 360014-2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, krajowy 

numer identyfikacyjny 01205270800000, ul. ul. Wspólna  2/4, 00926   Warszawa, państwo 

Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073, e-mail 

michal.tucholski@udskior.gov.pl; micjal.holeksa@udskior.gov.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.kombatanci.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja rządowa centralna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu 

przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu 

przekazów pocztowych 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Dla I części: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 

ze zm.) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: -Przyjmowanie, przemieszczanie i 

doręczanie przesyłek listowych w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach 

miejskich i wiejskich) i zagranicznym w tym przesyłek rejestrowanych w sposób 

zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości oraz uszkodzeniem; -Wykonywanie 

usług dodatkowych dotyczących obrotu krajowego i zagranicznego, np: usługi duplikatu 

nadania przesyłki poleconej, zwrotnego potwierdzenia odbioru; - Zwracanie do 

Zamawiającego (do lokalizacji która nadała przesyłkę) przesyłek wszystkich rodzajów po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z podaniem przyczyny niedoręczenia; - Doręczenie niezwłocznie do 

Zamawiającego (do lokalizacji która nadała przesyłkę) zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich 

skutecznym doręczeniu; -Zobowiązanie Wykonawcy do doręczenia przesyłki listowej 

krajowej przyjętej do przemieszczenia i doręczenia: w dniu następnym jednak nie później niż 

w 2 dni po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, w dniu 

następnym jednak nie później niż w 5 dni po dniu nadania w przypadku przesyłki niebędącej 

przesyłką najszybszej kategorii. Zamawiający wyznacza wskaźnik przebiegu przesyłek 

pocztowych w obrocie krajowym na poziomie nie mniejszym niż ten, o którym mowa w 

rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 

r., poz. 545). - Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem 

zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w 

ofercie Wykonawcy ‐ mogą być świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin 

świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik. W ramach określenia 

skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości, które będą 

realizowane w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje 

minimalnie zamówienie usług wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia na poziomie 

50% wartości części zamówienia. Podane niżej ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu 

wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu 

zmian ilościowych w trakcie realizacji umowy. Dla II części: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, polegających na dokonywaniu przekazów pocztowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, ze zm.). W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

podaje szacunkowe ilości przekazów, które będą realizowane w okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje minimalnie zamówienie usług wymienionych 



w Opisie przedmiotu zamówienia na poziomie 50% wartości części zamówienia. Podane niżej 

ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały 

zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie 

będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji umowy. 

Zamawiający przewiduje realizację maksymalnie 15 000 przekazów pocztowych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 

II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: świadczenie usług pocztowych, w tym 

polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i 

doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie 

krajowym  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT300000 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Poczta Polska Spółka Akcyjna,  ,  ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  00-

940,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  



Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286977.35 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 286977.35 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286977.35 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: realizowanie przekazów 

pocztowych  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT200000 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Poczta Polska Spółka Akcyjna,  ,  ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  00-

940,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  



Cena wybranej oferty/wartość umowy 165000 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 165000 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165000 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 

 

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na 

stronie..  

 

 
 

Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 
Zamawiający  

 
 

Strona główna BZP  
  

Moje ogłoszenia  
 

 

Nowe  
  

 

Przeglądaj  
  

Ogłoszenia BZP  
 

 

Przeglądaj  
  

Pozostałe  
 

 

Zmień hasło  
  

 

Wyloguj  
   

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 

2016-12-29 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 2016-12-29 (numer ogłoszenia 375407-2016). 

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń 

prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl  

 

Urząd Zamówień Publicznych.  

Wydrukuj potw ierdzenie
  

Pobierz ogłoszenie
 

 

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych  
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