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OG£OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usùugi 

Zamieszczanie ogùoszenia: obowi¹zkowe. 

Ogùoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie byùo przedmiotem ogùoszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych: tak, numer ogùoszenia w 

BZP: 29995 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zostaùo zamieszczone ogùoszenie o zmianie ogùoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolbórz, Pl. Jagieùùy 28, 97-320 Wolbórz, woj. ùódzkie, tel. 44 6164251, faks 44 

6164241. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO: Administracja samorz¹dowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Úwiadczenie usùug pocztowych w obrocie krajowym i 

zagranicznym na rzecz Urzêdu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorêczania 

przesyùek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usùugi. 

II.3) Okre�lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia s¹ usùugi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 

25 Prawa pocztowego, polegaj¹ce na �wiadczeniu usùug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 

zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorêczania przesyùek pocztowych, paczek pocztowych oraz 

ewentualnych ich zwrotów na rzecz Urzêdu Gminy 2.Przez Wykonawcê rozumie siê przedsiêbiorcê uprawnionego 

do wykonywania dziaùalno�ci pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. 

Dz.U.2012.1529 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorêczania przesyùek w obrocie krajowym i 

zagranicznym 3.Przesyùki nadawane przez Zamawiaj¹cego dostarczane bêd¹ przez Wykonawcê do ka¿dego 

miejsca w kraju i zagranic¹ w trybie okre�lonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postêpowania 

Administracyjnego Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm. oraz ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.. 4.Przesyùki rejestrowane nadawane bêd¹ na podstawie wykazu listów 

poleconych. Przesyùki nierejestrowane nadawane bêd¹ na podstawie wykazu nadanych przesyùek. Wykazy 

sporz¹dzane bêd¹ w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiaj¹cego. 5.Zamawiaj¹cy 

umieszcza w sposób trwaùy i czytelny informacje jednoznacznie identyfikuj¹ce adresata i nadawcê, jednocze�nie 

okre�laj¹c rodzaj przesyùki zwykùa, polecona, priorytetowa na stronie adresowej przesyùki. 6.Przesyùki 

przeznaczone do wysyùki odbierane bêd¹ codziennie w placówce nadawczej wskazanej przez Wykonawcê na 

terenie Wolborza od poniedziaùku do pi¹tku -, pomiêdzy godzinami 8:30, 15.00. Przesyùki musz¹ byã nadane przez 

Wykonawcê w dniu ich odbioru od Zamawiaj¹cego. 7.Odbioru przesyùek wychodz¹cych i wchodz¹cych dokonywaã 

bêd¹ upowa¿nieni przedstawiciele Wykonawcy po okazaniu stosownego upowa¿nienia. 8.Zamawiaj¹cy bêdzie 

korzystaù wyù¹cznie ze swojego opakowania przesyùek, nie dopuszcza siê stosowania opakowañ Wykonawcy. 

9.Wykonawca zobowi¹zuje siê do przekazania wszelkich oznaczeñ przesyùek rejestrowanych i priorytetowych. 

10.Zamawiaj¹cy bêdzie korzystaù równie¿ z wùasnych wzorów druków potwierdzenia odbioru w celu dorêczania 

przesyùek na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postêpowania 

Administracyjnego Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.. 11.Wykonawca bêdzie dorêczaù Zamawiaj¹cemu 
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pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyùki niezwùocznie po dorêczeniu przesyùki. W przypadku 

nieobecno�ci adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dorêczenia przesyùki awizo 

ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat mo¿e odebraã przesyùkê w terminie 7 kolejnych dni, licz¹c od dnia 

nastêpnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Je¿eli adresat nie zgùosi siê po odbiór przesyùki w w/w 

terminie, Wykonawca sporz¹dza powtórne zawiadomienie o mo¿liwo�ci jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po 

upùywie terminu odbioru przesyùka niezwùocznie zwracana jest Zamawiaj¹cemu. 12.Zgodnie z Rozporz¹dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania usùug pocztowych (Dz. U. Nr 5, 

poz. 34 ze zm. Wykonawca powinien posiadaã odpowiedni¹ ilo�ã placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki winny 

byã czynne min. 5 dni w tygodniu od poniedziaùku do pi¹tku. 13.Wykonawca zobowi¹zuje siê dorêczyã przesyùki 

listowe krajowe przyjête do przemieszczenia i dorêczenia: w dniu nastêpnym jednak nie póêniej ni¿ w 4 dniu po 

dniu nadania w przypadku przesyùki listowej najszybszej kategorii, w dniu nastêpnym jednak nie póêniej ni¿ w 6 

dniu po dniu nadania w przypadku przesyùki nie bêd¹cej przesyùk¹ najszybszej kategorii. 14.Zestawienie 

szacunkowych ilo�ci przesyùek okre�lone zostaùo w Zaù¹czniki 1a do SIWZ Podane w zestawieniu szacunkowe 

ilo�ci przesyùek sùu¿¹ jedynie orientacyjnemu okre�leniu wielko�ci przedmiotu zamówienia. Rodzaje i ilo�ci 

przesyùek w ramach �wiadczonych usùug s¹ szacunkowe i mog¹ ulec zmianie w zale¿no�ci od potrzeb 

Zamawiaj¹cego. 

II.4) Wspólny Sùownik Zamówieñ (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze �rodków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Poczta Polska S.A, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa warto�ã zamówienia (bez VAT): 63915,66 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIÝSZ¥ I NAJWYÝSZ¥ CEN¥ 

 Cena wybranej oferty: 91177,80 

 Oferta z najni¿sz¹ cen¹: 91177,80 / Oferta z najwy¿sz¹ cen¹: 91177,80 

 Waluta: PLN. 
 


