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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421639-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania paczek
2017/S 204-421639
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Haglauer
Tel.: +48 713471895
E-mail: dariusz.haglauer@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016
roku poz. 1113). przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy na.
Numer referencyjny: PI.TPZKat. 2600.105.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
64121200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Swiadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe
(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą spełniać
wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy), na terenie działania Pionu
Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych przez
Zamawiającego (woj. dolnośląskie).

24/10/2017
S204
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S204
24/10/2017
421639-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

2/6

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 515 802.39 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1 – Lubin, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasta lub rejony doręczeń wskazane przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe
(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą spełniać
wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania Pionu
Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych przez
Zamawiającego (woj. dolnośląskie).- Część/zadanie nr 1 – Lubin.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku zmian potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty danych, zawartych
w harmonogramie realizacji usługi o którym mowa w ust. 2, o czym poinformuje Wykonawcę z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Korekta harmonogramu realizacji usługi nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu.
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy określa maksymalną ilość usług, która może zostać zlecona przez
Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy
realizacji 80 % usług określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Realizacja przedmiotu umowy dla
pozostałych 20 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może zostać zamówiona w zależności
od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nie skorzystanie przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa
opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie
później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji,
bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji usługi dla pozostałych 20 % ilości usług. W przypadku
braku informacji ze strony Zamawiającego we wskazanym terminie, przyjmuje się, iż Zamawiający nie będzie
korzystał z prawa opcji.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec 1
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
64121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasta lub rejony doręczeń wskazane przez Zamawiającego (woj. dolnośląskie).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi doręczania paczek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe
(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1113) przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy ,(które muszą spełniać
wymagania przedstawione dla kategorii I określone w załączniku nr 2 do umowy),na terenie działania Pionu
Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji we Wrocławiu w miastach lub rejonach doręczeń podanych przez
Zamawiającego (woj. dolnośląskie).Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec I.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku zmian potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty danych, zawartych
w harmonogramie realizacji usługi o którym mowa w ust. 2, o czym poinformuje Wykonawcę z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Korekta harmonogramu realizacji usługi nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu.
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy określa maksymalną ilość usług, która może zostać zlecona przez
Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy
realizacji 80 % usług określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Realizacja przedmiotu umowy dla
pozostałych 20 % usług określonych w Załączniku nr 3 do umowy może zostać zamówiona w zależności
od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nie skorzystanie przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa
opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie
później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji,
bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji usługi dla pozostałych 20 % ilości usług. W przypadku
braku informacji ze strony Zamawiającego we wskazanym terminie, przyjmuje się, iż Zamawiający nie będzie
korzystał z prawa opcji.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 157-326469

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Zadanie nr 1 – Lubin, doręczanie przesyłek w granicach administracyjnych miejscowości
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/10/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Firma Transportowa Krzysztof Leszkiewicz
ul. Drzymały 12a/51
Lubin.
59-300
Polska
Kod NUTS: PL516
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 434 178.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 5
Nazwa:
Część/zadanie nr 5 – Bolesławiec 1
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia
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V.2.1)

Data zawarcia umowy:
11/10/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Rafał Kołodziej
Zabłocie nr 18B
59-730
Polska
Kod NUTS: PL515
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 624.39 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017
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