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Bydgoszcz: Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Numer ogłoszenia: 254077 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Chodkiewicza 30, 85-064 

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem 

zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy. 1.2. Usługa pocztowa obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek pocztowych o wadze do 50g. i powyŜej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów. 

1.3.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie 

przesyłek wykonywane będzie zgodnie z przepisami: a. ustawy z dnia 12.06.2003 roku Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2008 roku,nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), b. rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 13.10.2003 roku wsprawie reklamacji powszechne usługi pocztowej w zakresie 

przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 183, poz.1795 z późn. zm.), 

c. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004roku w sprawie warunków wykonywania 



powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 5 poz. 34. z późn. zm. ), f. ustawy z dnia 

17.11.1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, nr 43, poz. 296 z późn. zm.), 

g. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2010 roku w sprawie szczegółowego trybu 

doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 roku, nr 190, 

poz.1277), h. ustawy z dnia 14.06.1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 roku, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), i. międzynarodowych przepisów pocztowych. 1.4. 

Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego, z tym Ŝe nadanie przesyłki priorytetowej po godzinie 15:00 

traktowane jest jako nadanie w dniu następnym, 1.5. Usługa dostarczania przesyłek świadczona 

będzie do kaŜdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicą, 1.6. 

Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki pocztowe codziennie w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) do Kancelarii - pokój 108 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chodkiewicza 

30 w Bydgoszczy, przez przedstawiciela Wykonawcy, na podstawie upowaŜnienia, w wyznaczonym 

przedziale czasowym, wg następującego wykazu (w przypadku, gdy Wykonawca będzie wymagać 

upowaŜnienia do przekazywania przesyłek pracownikom Zamawiającego, przekaŜe 

Zamawiającemu wzór formularza do wypełnienia), 1.7.Zwrot niedoręczonych przesyłek do siedzib 

Zamawiającego odbywać się będzie niezwłocznie po wyczerpaniu moŜliwości ich doręczenia, z 

podaniem przyczyny niedoręczenia, 1.8.Świadczenie przez Wykonawcę dla przesyłek 

rejestrowanych, usługi komplementarnej - potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej: 

Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie 

odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niŜ w ciągu 7 dni roboczych 

od dnia doręczenia, 1.9. Zamawiający określił w Formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 2 do 

SIWZ) przewidywane ilości nadawanych przesyłek przez okres obowiązywania umowy podpisanej z 

wybranym Wykonawcą. Rodzaje i liczba przesyłek są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 

zaleŜności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraŜa zgodę tym samym oświadczając, 

Ŝe nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji 

umowy. Do kalkulacji ilości przesyłek kaŜdego rodzaju Zamawiający przyjął średnie miesięczne 

ilości przesyłek kaŜdego rodzaju, z tym, Ŝe Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania 

podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek w skali miesięcznej mogą 

odbiegać od podanych średnich ilości. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek 

nieujętych w Formularzu ofertowo-cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego Cennika 

usług Wykonawcy 1.10 Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

Podstawą obliczenia naleŜności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z 

powodu braku moŜliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i 

wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub dokumentów oddawczych dokumentujących zwrot 



przesyłek, kiedy moŜliwość dostarczenia została wyczerpana. Do rozliczeń z Wykonawcą przyjęte 

będą ceny z Formularza ofertowego z uwzględnieniem naleŜnych Zamawiającemu upustów (jeśli 

takowe będą przysługiwały Zamawiającemu, z uwagi na ilość przesłanych przesyłek). 1.11. 

Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający moŜe zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 

dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niŜ 12 miesięcy od ich nadania. Termin 

udzielenia odpowiedzi na reklamację nie moŜe przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

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

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie 

na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 roku, nr 89, poz. 

1159 z póŜń. zm.) 2) Załącznikami do Formularza oferty, stanowiącymi integralną jego cześć będą: 

- Regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy, - Cennik usług Wykonawcy. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



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

zamówienia: www.ukw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Biuro ds. Zamówień 

Publicznych, pokój 04, Budynek E,. 

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

10.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 

Sekretariat Kanclerza pokój 108. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 
 


