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Wręczyca Wielka: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby 

Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

Numer ogłoszenia: 361814 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, 

woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na 

potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w 

obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). 2. Przedmiot zamówienia 

powinien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, a w szczególności: 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 z 

późn. zm.); 3)ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267 z późn. zm.); 4)rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545); 5)rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usług pocztowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1468); 

6)międzynarodowych przepisach pocztowych w przypadku usług pocztowych w obrocie 

zagranicznym: ratyfikowana Umowa Międzynarodowa, Siódmy protokół dodatkowy do konstytucji 

Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów 

Światowych Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, 

sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r. ogłoszona dnia 8 listopada 2007 r. (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 206, poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej Światowy Związek Pocztowy, 

sporządzonym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. ogłoszony dnia 21 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 

r. Nr 108, poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy, 

sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. ogłoszony dnia 21 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 108, poz. 745). 3. Usługa obejmuje w obrocie krajowym i zagranicznym: 1) przesyłki listowe o 

wadze do 2000 g (gabaryt A i B): a) przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej 

kategorii (zwykłe ekonomiczne), b) przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii (zwykłe 

priorytetowe), c) przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, 

przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 

uszkodzeniem (polecone ekonomiczne), d) przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, 

przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub 

uszkodzeniem (polecone priorytetowe), e) przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru 

(polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO), f) przesyłki rejestrowane 

najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru 

(polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO). Wszystkie wymiary przyjmuje 

się z tolerancją +/- 2 mm. Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: Minimum - wymiary strony 

adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może 

przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. Gabaryt B - to przesyłka o 

wymiarach: Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 20 mm lub długość 325 

mm lub szerokość 230 mm, Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm; 2) paczki pocztowe o wadze 

do 10 000 g (gabaryt A i B): a) paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii 

(zwykłe/ekonomiczne), b) paczki rejestrowane najszybszej kategorii (priorytetowe), c) paczki 

rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru - ZPO 

(zwykłe i priorytetowe). Gabaryt A - to paczka o wymiarach: Minimum - wymiary strony adresowej 

nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć 



długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm. Gabaryt B - to paczka o wymiarach: 

Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 

300 mm, Maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 

długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm; 3) przesyłki 

rejestrowane (polecone) w tym paczki, zwracane do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia lub wydania odbiorcy. 4. Z uwagi na rodzaj wykonywanych zadań (m.in. prowadzenie 

postępowań podatkowych, egzekucyjnych oraz składanie różnego rodzaju pism procesowych w 

trybie postępowania cywilnego, czy sądowoadministracyjnego) Zamawiający informuje, iż z 

generowanych przesyłek listowych doręczenie pism urzędowych stanowi ok 60 % z całości. W 

związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłki 

odbywało się zgodnie z: 1) zachowaniem terminów, o których mowa w: - art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), - art. 57 § 5 

pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r, 

poz. 267), 2) wniesieniem pism do sądu, o których mowa w: - art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.101 z późn.zm.) - art. 83 § 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2012 r. poz.270 z późn.zm.).. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego 

w tym samym zakresie. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 2a. Na potwierdzenie spełnienia warunku 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonany 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1529). Warunek będą oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 2a. Warunek będą oceniany na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 2a Warunek będą oceniany na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 2a Warunek będą oceniany na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 2a Warunek będą oceniany na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach określonych w treści 

wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 22. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 

Wręczyca Wielka pok. 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


