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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Komasara
Tel.: +48 322532366
E-mail: halina.komasara@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

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

Nazwa:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich
Numer referencyjny: PI.TPZKat.2600.145.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
64121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 64 569.60 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje świadczenie usługi na terenie miasta Olesna.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi polegające na:
- odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 14 i 19 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie „paczkami”) ze wskazanego miejsca,
- przemieszczaniu paczek,
- doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych z opcją „odbiór w
punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką pocztową lub do punktu partnerskiego,
- przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez
nadawców,
- zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat i należności
ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
- przyjmowaniu paczek od nadawców.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług określonych w Załączniku nr 3 do 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 14 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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:
Na usługę zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego: część nr 2 – Olesno (nr
sprawy: PI.TPZKat.2600.105.2018). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii
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Europejskiej w dniu 30.06.2018 r. (2018/S124 - 283364). Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 16.08.2018 r.
Postępowanie dla części nr 2 – Olesno, zostało unieważniono w dniu 18.09.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz konieczność zachowania ciągłości świadczenia usługi
doręczania i odbioru paczek pocztowych i przesyłek kurierskich na terenie miasta Olesna, Zamawiający wdrożył
postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż zachodzi przesłanka opisana w art. 67 ust 1 pkt 4, tj. w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
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: 2018/S 186-421041

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: PI.TPZKat.2600.145.2018
Nazwa:
Doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
09/11/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
KIMI-TOUR Łukasz Nowosławski
ul. Księdza Rigola 65
Łowkowice
46-211
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 569.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 569.60 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
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V.2.7)

Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8)

Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9)

Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10)

Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

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 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2018

