
Ogłoszenie nr 85568 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.  

Kraków: Sukcesywne Świadczenie dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w Krakowie i Warszawie” 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nazwa projektu lub programu:  
 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, krajowy numer identyfikacyjny 

36371711300000, ul. al. Krasińskiego  , 31111   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, 

tel. 12 422 70 44, faks 12 422 01 74, e-mail malgorzata_karbownik@pwm.com.pl Adres 

strony internetowej (URL): www.pwm.com.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Jednostka Kultury podległa MKiDN 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne Świadczenie dla 

Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

w Krakowie i Warszawie” 

Numer referencyjny ZZP.261.WR.01.2017 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego  

II.2) Rodzaj zamówienia 
Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
wszystkich części  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne 

świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, trybie zwykłym 

(drogowy, lotniczy, łączony) jak i ekspresowym ( lotniczy) polegających na odbiorze i 

doręczaniu przesyłek. Usługa dotyczy wysyłki z siedziby/oddziału Zamawiającego, jak 

również dostawy przesyłki do Zamawiającego ze wskazanego miejsca na wskazany przez 

Zamawiającego adres. Wymagane jest dostarczenie przesyłki pod podany adres, nie zaś do 

najbliższego punktu odbioru.  

 

II.5) Główny kod CPV): 64120000-3,  

Dodatkowe kody CPV:  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający 

przeprowadził uprzednio 3 kolejne postępowania w trybach konkurencyjnych (2 w trybie 

przetargu nieograniczonego oraz 1 na podst. art. 138o ust. PZP). Postępowania te zostały 

unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Część Nr 1 

Nazwa Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich krajowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  



UPS Polska Sp. z o.o., ,  mkasprzyk@ups.com,  ul. Prądzyńskiego 1/3,  01-

222,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

 

Część Nr 2 

Nazwa Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich zagranicznych w siedzibie Zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 

Kraków  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
UPS Polska Sp. z o.o., ,  mkasprzyk@ups.com,  ul. Prądzyńskiego 1/3,  01-

222,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

 

Część Nr 3 

Nazwa Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich krajowych w oddziale Zamawiającego przy ul. A. Fredry 8, 00-097 Warszawa 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
UPS Polska Sp. z o.o., ,  mkasprzyk@ups.com,  ul. Prądzyńskiego 1/3,  01-

222,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

 

Część Nr 4 

Nazwa Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich zagranicznych w oddziale Zamawiającego przy ul. A. Fredry 8, 00-097 Warszawa 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

UPS Polska Sp. z o.o.,,  mkasprzyk@ups.com,  ul. Prądzyńskiego 1/3,  01-

222,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 


