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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123 , strona internetowa www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych o charakterze

powszechnym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, o masie wagowej do

50 gram w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce na lata 2012-2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym

przesyłek pocztowych, opłacanych w formie opłaty /z dołu/. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r.

- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia

zwane są usługami zastrzeŜonymi i świadczone są w ramach wyłączności przez operatora publicznego, którym

zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Poczta Polska, dysponuje równieŜ

odpowiednim zapleczem technicznym i kadrą pracowniczą, umoŜliwiającą doręczenia pism urzędowych określonych

w art. 39, 44, 46 i 47 Kpa. PowyŜsze okoliczności przesądzają o tym, Ŝe zamówienie moŜe zostać zrealizowane

tylko przez tego wykonawcę i tym samym umoŜliwia zastosowanie przez zamawiającego trybu zamówienia z wolnej

ręki, stosując art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a Prawa zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.00.00.00-6, 64.11.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeŜeli

usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym

charakterze. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych przez

publicznego operatora Poczta Polska S.A., któremu na podstawie art. 47 w związku z art. 46 ust. 2

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 189, poz. 1159 ze zm.w
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dalszej części zwanej ustawą PP) zastrzeŜone są na rzecz Poczty Polskiej S.A. Zgodnie z brzmieniem

art. 47 ust. 1 ustawy PP, operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność na świadczenie usług

pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich

zwrotów, zwanych usługami zastrzeŜonymi. Górna granica wagowa usług zastrzeŜonych wynosi 50 g.

Inni wykonawcy świadczący usługi pocztowe, nie są uprawnieni do świadczenia zastrzeŜonych usług

pocztowych, chyba Ŝe za opłatą nie niŜszą niŜ dwu i pół krotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i

doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniŜszego przedziału wagowego najszybszej

kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego (art. 47 ust. 2

ww. ustawy PP). ZastrzeŜenie to powoduje, iŜ Poczta Polska S.A. posiada faktyczny monopol na

świadczenie zastrzeŜonych usług pocztowych. Uzasadnienie dla dokonywania zamówień na usługi

zastrzeŜone w trybie z wolnej ręki znalazło równieŜ odzwierciedlenie w wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r.

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-220/06. Stwierdzono w nim, iŜ art. 7 dyrektywy

97/67 pozwala państwom członkowskim zastrzec niektóre rodzaje usług pocztowych dla operatora

świadczącego usługi powszechne w zakresie koniecznym do utrzymywania usług powszechnych. W

związku z tym, jeŜeli usługi pocztowe są, zgodnie z dyrektywą, zastrzeŜone dla jednego operatora

świadczącego usługi takie muszą być wyłączone z konkurencji.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Poczta Polska S.A., Region SprzedaŜy we Wrocławiu, Rejon SprzedaŜy Wrocław-Województwo, ul.

Powstańców Śląskich 134, 50-949 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
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