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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 43 85 400, faks 22 43 85 401 , strona internetowa 

www.its.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zamówienie uzupełniające polegające na 

świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 

Instytutu Transportu Samochodowego. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest zamówienie uzupełniające polegające na świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie 

krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i przesyłek 

kurierskich, zwrotów przesyłek pocztowych niedoręczonych (tylko po wyczerpaniu możliwości ich 

doręczenia).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.10.00.00-7, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż 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 6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu  



Zamawiający deklaruje spełnienie wszelkich przesłanek warunkujących możliwość udzielenia 

zamówienia w zamówienia trybie z wolnej ręki tj. -Zamówienie zostanie udzielone nie później 

niż w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe 

zostało udzielone w dniu 29.04.2015 r. -Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu 

Wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług pocztowych i kurierskich w obrocie 

krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Transportu Samochodowego tj. Poczta Polska 

S.A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa -Wartość zamówienia nie przekroczy 50 % wartości 

zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe: 132608,51 zł brutto Zamówienie 

uzupełniające: 66 300,00 zł brutto -Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień i tym samym jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego. -Zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku wszczętego w dniu 

18.03.2015 roku przetargu nieograniczonego. -Zamawiający przewidział możliwość udzielenia 

zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego 

zarówno w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w ogłoszeniu o 

zamówieniu: SIWZ - pkt 19) Ogłoszenie o zamówieniu - pkt II. 1. 5) - Zamawiający przewiduje, 

iż w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może zajść sytuacja konieczności 

udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i podpisania umowy z 

tym samym Wykonawcą. Ponadto: -Zamawiający, dokonując czynności szacowania wartości 

przedmiotu zamówienia, uwzględnił wartość zamówień uzupełniających w wysokości 50 % 

wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - szacunkowa 

wartość zamówienia podstawowego wynosi 210 000,00 zł netto. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA  

• Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
 


