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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366578-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi pocztowe dotyczące listów
2013/S 211-366578

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
Punkt kontaktowy: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, ul. Spokojna 4,
20-914 Lublin, pok. 65
Osoba do kontaktów: Marlena Koleśnik
20-914 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 817424535
E-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl
Faks:  +48 817424535
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lublin.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://ww2.lublin.uw.gov.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://ww2.lublin.uw.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lubelski
Urząd Wojewódzki w Lublinie, Delegatury LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Kod NUTS PL31

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366578-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zampub@lublin.uw.gov.pl
http://www.lublin.uw.gov.pl
http://ww2.lublin.uw.gov.pl
http://ww2.lublin.uw.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są świadczone na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz
Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat:
— usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, polegające na:
1)w obrocie krajowym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, ekonomicznych i
priorytetowych, paczek priorytetowych oraz usług komplementarnych,
2)w obrocie zagranicznym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek, jako
priorytetowych i ekonomicznych oraz usług specjalnych,
3) doręczeniu lub wydaniu przesyłek, o których mowa w pkt. 1) i 2), zwracanych do Zamawiającego po
wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.
—usługi odbioru przesyłek.
Szczegółowy opis przedmiotu i warunków zamówienia zawiera zał. nr1 do SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64112000, 64113000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 412 464,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OU-I.272.16.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 158-276326 z dnia 16.8.2013

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

25.10.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Poczta Polska S.A.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276326-2013:TEXT:PL:HTML
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ul. Stawki 2 adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-001 Lublin
00-940 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 426 159,01 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 412 464,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 2007–2013.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lubzaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 a – w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27
ust. 2. Pzp.

www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Uwaga. Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w
terminie.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatorapublicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2013

www.uzp.gov.pl

