
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 131543-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. prawo pocztowe Dz. U. poz. 1529 ze zm., dalej zwanej Prawo pocztowe, obejmujących 

w szczególności: -Przyjmowanie,... 

Termin składania ofert: 2016-07-20  

 

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na 

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i 

paczek w obrocie krajowym i zagranicznym i innych usług 

komplementarnych 

Numer ogłoszenia: 168807 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 131543 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 

00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, 

przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym i 

innych usług komplementarnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

pocztowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe Dz. U. 

poz. 1529 ze zm., dalej zwanej Prawo pocztowe, obejmujących w szczególności: -Przyjmowanie, 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=131543&rok=2016-07-12


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 w zakresie: przekazów pocztowych, 

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; -

Świadczenie usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru, polegającej na przekazaniu 

Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki za pomocą systemu 

teleinformatycznego Wykonawcy, używanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Szczegóły 

dotyczące funkcjonowania usługi uzgodnione zostaną między Zamawiającym i Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana. -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 w SIWZ szacunkowe ilości przesyłek, z 

podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. 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 i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 231914,35  

 Oferta z najniższą ceną: 231914,35 / Oferta z najwyższą ceną: 231914,35  

 Waluta: PLN . 

 

 

 

 


