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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 198819-2012 z dnia 2012-09-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o
wadze do 50 gram przez operatora publicznego na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubinie

Lubin: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram
Numer ogłoszenia: 207231 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
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: 198819 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71
13, faks 76 746 71 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram przez operatora publicznego na rzecz
Starostwa Powiatowego w Lubinie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2012.

2012-09-27 15:09

2z3

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

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. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 357723,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 440000,00
Oferta z najniższą ceną: 440000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 440000,00
Waluta: PLN.

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 zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art.
67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67.1 pkt 1 lit ,a, oraz art. 67.1 pkt 1 lit b Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki , jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane
mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie
faktyczne: Zgodnie z art. 47.1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe: Operatorowi
publicznemu przysługuje wyłączność świadczenia usług pocztowych polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej o
której mowa w ust. 4, mianowicie 50 gram. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług
pocztowych dla przesyłek o masie do 50 g. Świadczenie usług pocztowych o masie wagowej do 50 gram na
preferencyjnych warunkach zostało w Polsce zastrzeżone na rzecz Poczty Polskiej S.A. Zastrzeżone usługi
pocztowe mogą świadczyć wszyscy operatorzy, Poczta Polska S.A. ma jednak określone uprzywilejowanie
cenowe. Inni Wykonawcy są uprawnieni do świadczenia zastrzeżonych usług pocztowych tylko i wyłącznie za
opłatą nie niższą niż dwuipółkrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczanie i doręczanie przesyłki listowej,
stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku
powszechnych usług pocztowych operatora publicznego (art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe). Zastrzeżenie to powoduje, iż Poczta Polska S.A. posiada faktyczny monopol na
świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych o masie do 50 gram. Biorąc pod uwagę brak prawnych
możliwości zaproponowania przez innych operatorów pocztowych cen korzystniejszych niż proponowane
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przez Pocztę Polską S.A a także stosując art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy - Prawo Zamówień Publicznych,
zasadne jest udzielenie Poczcie Polskiej S.A zamówienia z wolnej ręki na świadczenie zastrzeżonych usług
pocztowych o masie do 50 gram. Zamawiający generuje korespondencję stanowiącą dokumenty urzędowe.
Z pełnienia funkcji operatora publicznego przez Pocztę Polską wynika również fakt, iż przesyłki pocztowe
mają moc dokumentu urzędowego co reguluje art. 45 Prawa pocztowego - potwierdzenie nadania przesyłki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora publicznego ma moc dokumentu
urzędowego. Reasumując tylko i wyłącznie potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez
placówkę operatora publicznego ma moc dokumentu urzędowego. Takiej mocy nie posiada potwierdzenie
nadania przesyłki rejestrowanej (nadania listu poleconego, nadania listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru) przez operatora nie mającego status operatora publicznego. Powyższe okoliczności wskazują na
autentyczność monopolu Poczty Polskiej S.A. W związku z powyższym jednoznaczne jest, że Poczta Polska
S.A jest dla Zamawiającego jedynym wykonawcą, który z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
(wynikający z wymienionych wcześniej przepisów ustawy Prawo Pocztowe), oraz z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze, może świadczyć usługi pocztowe, polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 gram.
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