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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
 
działając zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/11/ORG/13 w trybie z wolnej ręki o 
wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych na  

 

 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Urzędu Miasta Milanówka””  

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 176850-2013 umieszczonego dnia 06.05.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 
rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie  
krajowym i zagranicznym.  
 
Usługą objęte są w szczególności następujące rodzaje przesyłek: 
 

1) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne,  
2) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe,  
3) przesyłki listowe polecone ekonomiczne (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
4) przesyłki listowe polecone priorytetowe (w tym za potwierdzeniem odbioru - ZPO),  
5) paczki pocztowe (rejestrowane: zwykłe i priorytetowe),  
6) przesyłki pobraniowe ekonomiczne i priorytetowe,  
7) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,  
8) zwroty przesyłek poleconych. 

 
Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 
2000g: 
 

1) przesyłka listowa - przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek 
reklamowych; 

2) przesyłka polecona - przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i 
doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; 

3) przesyłka rejestrowana - przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną 
za pokwitowaniem odbioru; 
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4) przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie odpowiedzialność ponosi operator do wysokości wartości przesyłki 
podanej przez nadawcę, za potwierdzeniem odbioru i bez potwierdzenia odbioru; 
 
 

Przez paczki pocztowe rozumie się przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 
50.000 g. 
 
Pełen opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 
1.  
 
Szacunkową ilość przesyłek  Zamawiający podał w formularzu Kalkulacji cenowej – załącznik nr 3.   
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania lub zwiększenia ilości wskazanych przesyłek. 
Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od 
podanych ilości. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług 
mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca składając ofertę wyraża 
zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych  
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi 
zmiany umowy.  
 

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa tj. w: 
 

1. Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
2. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).  
3. Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

nr 98, poz. 1071 ze zm.). 
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 5, poz. 34 ze zm.).  

5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r.  
w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i 
przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. nr 183, poz. 1795 ze zm.). 

6. Międzynarodowych przepisach pocztowych w przypadku usług pocztowych 
w obrocie zagranicznym: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona dnia 8 listopada 
2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. z 2007 r. nr 
108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych (Dz. U. z 2007 r., nr 108, poz. 745). 

oraz w Aktach Wewnętrznych Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529),a także w innych aktach prawnych nie 
wskazanych przez Zamawiającego dotyczących terminów nadania i dostarczenia pism. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.) 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią liczbę placówek zdawczo-odbiorczych.  
 
Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez Wykonawcę 
musi mieć moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art.45 Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo 

Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). 
 
Usługi pocztowe będą opłacane przez Zamawiającego w formie opłaty z dołu. Za okres rozliczeniowy 
przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu 
rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową 
poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. 
Wartość należnego wynagrodzenia za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach 
miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj 
przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju.  

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości świadczonych usług pocztowych, wycenione na podstawie 
cen określonych w kalkulacji cenowej. 

 
CPV 64110000-0 – Usługi pocztowe 
        64112000-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów 
        64113000-1 – Usługi dotyczące paczek 
        64121100-1 – Usługi dostarczania poczty 
        64121200-2 – Usługi dostarczania paczek 

 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Data udzielenia zamówienia: 29.04.2013r.  
 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
Liczba odrzuconych ofert: 0 
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
 

Poczta Polska S.A. 
ul. Stawki 2 

00-940 Warszawa 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123.926,91 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
Cena wybranej oferty: 103.175,70 zł 
 
Oferta z najniższą ceną:   103.175,70 zł / oferta z najwyższą ceną: 103.175,70 zł 

 
ZAŁĄCZNIK I: 

 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę 
 

1. Podstawa prawna 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 
 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
Zamawiający prowadził kolejno dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego każde. W żadnym z postępowań w terminie wyznaczonym na 
składanie ofert nie złożono ofert. Zamawiający w kolejnych postępowaniach nie zmienił 
przedmiotu zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający podjął decyzję o 
udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 firmie Poczta Polska 
S.A., z którą współpracuje w zakresie nadawania i odbierania przesyłek pocztowych. Poczta 
Polska S.A. jest również operatorem wyznaczonym na okres 3 lat przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej co pozwala na poprawną realizację zamówienia. Poczta Polska 
posiada również swoją placówkę na terenie miasta co umożliwia sprawniejsze nadawanie i 
odbieranie przesyłek pocztowych. 

                        
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 


