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ZAŁĄCZNIK  NR  1  DO  OGŁOSZENIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia  - OPZ                                                              

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym w zakresie: 

1) przyjmowania przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego; 

2) przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do wskazanych na tych 

przesyłkach adresatów; 

3) zwrotu przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 j.t.); 

4) usługi finansowe - przekaz elektroniczny. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia zwrocie 

Zamawiającemu przesyłek pocztowych, w kraju i zagranicą, zgodnie z ustawą z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 j.t.). 

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe 

do 2000 g (Gabaryt A i B) i paczki pocztowe do 10 kg (Gabaryt A i B): 

1) zwykłe - przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii; 

2) zwykłe priorytetowe - przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane 

najszybszej kategorii; 

3) polecone - przesyłki listowe rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób 

zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; 

4) polecone priorytetowe - przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii; 

5) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki listowe przyjęte za 

potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru; 

6) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki 

listowe najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za 

pokwitowaniem odbioru; 

7) Gabaryt A - to przesyłki o wymiarach: 

minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 

mm, szerokość 230 mm, 

8) Gabaryt B - to przesyłki o wymiarach: 

minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 

mm lub szerokość 230 mm, 



BP-DZP.7729.6.2018/104/2018 

 

maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, 

przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

9) Paczki pocztowe, ekonomiczne i priorytetowe do 10 kg - Gabaryt A i B. 

4. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi kurierskie 

przesyłek o masie do 30 kg w obrocie krajowym. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek do nadania oraz 

zestawień ilościowych, w przypadku przesyłek nierejestrowanych i zestawień 

z wyszczególnieniem adresatów, w przypadku przesyłek rejestrowanych. Zestawienia będą 

sporządzane w 2 egz. - po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do umieszczenia na przesyłkach w sposób trwały 

i czytelny informacji jednoznacznie identyfikującej adresata i nadawcę jednocześnie 

określając rodzaj przesyłek (polecona priorytetowa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

- ZPO), pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy oraz umieszczenia na stronie adresowej 

przesyłek oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę. 

7. Odpowiednio przygotowane przesyłki Wykonawca będzie odbierał w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, każdego dnia roboczego 

w godzinach 11:00-12:00. 

8. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 

odbioru przez Wykonawcę, jeśli nie będzie zastrzeżeń do dostarczonych przesyłek. 

9. Łączna maksymalna masa przekazywanych przesyłek nie będzie przekraczała 100 kg przy 

jednym odbiorze, przy czym waga jednego opakowania zbiorczego nie będzie przekraczała 

20 kg. 

10. Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu 

niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. 

11. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki, 

każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-10:00. 

12. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi 

zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie 

i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata 

wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, 

w tym terminie przesyłka jest „awizowana" dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, 

przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez 

adresata. 

13. Ilości przesyłek danego rodzaju będą nadawane sukcesywnie przez cały czas trwania 

umowy, a ich ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb 

Zamawiającego. 

14. Podstawą rozliczenia kosztów świadczonych usług będzie suma opłat za przesyłki 

faktycznie nadane i zwrócone w okresie jednego miesiąca, stwierdzone na podstawie 

zestawień. 
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15. Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie z dołu w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

16. Z uwagi na zadania Zamawiającego Wykonawca powinien spełniać przesłanki dla 

przesyłek rejestrowanych w kwestii skutecznego i prawidłowego doręczenia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie to jest: Prawo pocztowe, Kodeks 

Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Postępowania 

Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Prawo zamówień publicznych. 

17. Zamawiający dopuszcza renegocjację zawartej umowy z Wykonawcą w sytuacji zmiany 

przepisów prawnych, w takim zakresie, aby nie zmieniając istoty realizowanych usług, 

zwłaszcza ceny, dostosować umowę do zmienionych aktów. 

18. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 

zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub 

regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. 

Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty 

pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. 

19. W przypadku obniżenia cen Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu nowego cennika, który będzie obowiązywał do końca trwania umowy. 

20. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której przesyłka zostanie nadana przez inny 

podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania 

przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Przesyłki muszą być nadawane 

wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia 

i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na kopertach jak i na ww. 

dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego. 

Zamawiający musi na nich figurować jako nadawca.  

 

Poz. Rodzaj przesyłki, nazwa usługi Waga przesyłki Przewidywana ilość* 

1 2 3 4 

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym: 

 

1 
Zwykłe – przesyłki listowe nierejestrowane nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym  Gabaryt A 

do 350g 300 
 

ponad 350 g  do 1000 g 10 
 

2 
Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, nie będące przesyłkami 

najszybszej kategorii w obrocie krajowym Gabaryt A 

do 350g 2 900 

ponad 350g  do 1000 g 400 

3 
Polecone – przesyłki listowe rejestrowane, nie będące przesyłkami 

najszybszej kategorii w obrocie krajowym Gabaryt B 

do 350g 400 

ponad 350g  do 1000g 300 
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ponad 1000g  do 2000g 500 

4 
Przesyłki listowe w obrocie krajowym Gabaryt A – polecone 

priorytetowe 
do 350g 200 

5 
Przesyłki listowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) 

w obrocie krajowym Gabaryt A - priorytetowe 
do 350g 200 

6 
Przesyłki listowne ze zwrotne potwierdzenie odbioru(ZPO) 

w obrocie krajowym Gabaryt A - ekonomiczne 
do 350g 1 000 

7 
Przesyłki listowne ze zwrotne potwierdzenie odbioru(ZPO) 

w obrocie krajowym Gabaryt B – ekonomiczne 
do 350g 600 

8 
Przesyłki listowne ze zwrotne potwierdzenie odbioru(ZPO) 

w obrocie krajowym Gabaryt B – ekonomiczne 
do 1000g 500 

9 
Przesyłki listowne ze zwrotne potwierdzenie odbioru(ZPO) 

w obrocie krajowym Gabaryt B - ekonomiczne 
do 2000g 300 

10 

Polecone priorytetowe – przesyłki listowe rejestrowane 

najszybszej kategorii do krajów europejskich (Strefa A - Europa 

łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) 

do 50g 30 

11 

Polecone priorytetowe – przesyłki listowe rejestrowane 

najszybszej kategorii do krajów europejskich (Strefa A - Europa 

łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) 

ponad 50g  do 100g 20 

12 
Usługa – odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (cena za usługi realizowane w ciągu 

miesiąca) 
12 miesięcy 

13 
Paczki pocztowe w obrocie krajowym - EKONOMICZNE  

Gabaryt B 
ponad 2kg  do 5 kg 15 

14 
Paczki pocztowe w obrocie krajowym - EKONOMICZNE  

Gabaryt B 
ponad 5kg  do 10 kg 5 

 

 

 

15 

 

 

 

Przekaz elektroniczny (średnia wartość pojedynczego  przekazu 

wynosi 2.000,00 zł)  
10 razy w roku 

16 Przekaz elektroniczny - zwrot 10 razy w roku 

 

 

* Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy oraz prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju 
 w czasie trwania umowy. 

 

 

 

 


