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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371350-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Usługi pocztowe dotyczące listów
2011/S 229-371350
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
Punkt kontaktowy: Wydzial Administracyjno-Gospodarczy
Osoba do kontaktów: Mariola Grychnik
80-865 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 587512772
E-mail: mariola.grychnik@nfz-gdansk.pl
Faks: +48 587512773
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ubezpieczenie zdrowotne

1.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL634

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów na
rzecz Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku i Delegatury POW NFZ w Słupsku w okresie od
1.1.2012 r. do 31.12.2012 r.
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II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64112000

II.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 694 649,00 PLN
Bez VAT
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: technicznych
Przedmiotową Usługę można uzyskać od jednego Wykonawcy – operatora publicznego, jakim jest Poczta
Polska S.A. Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zmianami),
operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność świadczenia usług pocztowych będących usługami
zastrzeżonymi w odniesieniu do których granica wagowa wynosi 50 g. Wykonawca – Poczta Polska S.A.
posiada monopol prawny na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w rozumieniu – Prawa pocztowego,
co jednocześnie stanowi spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1litera a ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Tym samym zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – art.67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp - dla
zastrzeżonych usług pocztowych nie narusza ww. przepisów ustawy.
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
19/2011

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Poczta Polska S.A.
ul. Rakowiecka 26
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226565840
Faks: +48 226565961
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V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 694 649,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 695 918,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę lat 1

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.11.2011
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