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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zamówienia: „ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.” 

znak sprawy: AOIEŚ.321.1.2016 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 

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

zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu 

2.  Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych tj.: ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

3. Przesyłkę pocztową rozumie się jako rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, 

przedłożoną do przyjęcia przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi. Do 

przesyłek pocztowych zalicza się w szczególności : 

3.1. przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, 

b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nie rejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, 

c) polecone - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i 

doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 

d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana 

w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 

e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane, nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed 

utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania oraz doręczone 

za pokwitowaniem odbioru, co oznacza, że Zmawiający uzyska dokument potwierdzający odbiór 

przesyłki rejestrowanej, 

f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki rejestrowane, 

będące przesyłkami najszybszej kategorii, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je 

przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, przyjęte za potwierdzeniem nadania oraz 

doręczone za pokwitowaniem odbioru, co oznacza, że Zmawiający uzyska dokument potwierdzający 

odbiór przesyłki rejestrowanej, 

Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: 

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 xl40 mm, 

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokości 230 mm, 

długość 325 mm 

Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: 

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

szerokość 230 mm, 

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 

3.2 paczki pocztowe - przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami listowymi o masie do 20 000 g i 

wymiarach : (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, 
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b) priorytetowe- paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

c) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za 

potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. 

Gabaryt A - to paczka o wymiarach: 

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

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, 

wysokość 300 mm 

Gabaryt B - to paczka o wymiarach: 

Minimum -jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 

300 mm, 

Maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość  - 

3000 mm, przy czym  największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

3.3 przesyłki kurierskie – przesyłki listowe będące przesyłkami rejestrowanymi lub paczkami 

pocztowymi, przyjmowane, sortowane, przemieszczane i doręczane w sposób łącznie zapewniający: 

 bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy; 

 śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia; 

 doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub umowach o świadczenie usług pocztowych; 

 doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do 

odbioru; 

 uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej; 

4.  Zamawiający będzie dostarczał przygotowane do wyekspediowania przesyłki pocztowe  pięć  razy 

w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-16:00 do wskazanego przez 

Wykonawcę miejsca (punktu odbioru/przyjmowania przesyłek). Przesyłki muszą być nadane przez 

Wykonawcę w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką wyznaczoną do obsługi w 

miejscowości i dzielnicy, w której znajduje się jednostka Zamawiającego, tj. w dzielnicy Koźle. 

6. Wykonawca musi dysponować na terenie każdej gminy w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

punktem odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych). 

7. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki 

listowej lub paczki nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce 

nadawczej dla przesyłek rejestrowanych, określając rodzaj przesyłki oraz nadruku (pieczątki) 

zawierającego pełną nazwę i adres zamawiającego a także oznaczenia potwierdzającego wniesienie 

opłaty skredytowanej za usługę w postaci odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 

8.  Zamawiający  zobowiązuje się do właściwego  przygotowania  przesyłek oraz  sporządzania 

zestawień dla przesyłek. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 

rozumieć: 

a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do zestawienia przesyłek, 

sporządzanego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla wykonawcy w 

celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla zamawiającego potwierdzenie nadania danej 

partii przesyłek, 

b) dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych - przygotowanie zestawienia ilościowego przesyłek 

w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla wykonawcy w celach 

rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii 

przesyłek. 
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10. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem 

przeznaczenia. 

11. Wykonawca doręczy przesyłki pod każdy wskazany przez Zmawiającego na kopercie adres. 

12. Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata lub osobę 

upoważnioną potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po jej skutecznym doręczeniu, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. W przypadku  nieobecności adresata, 

przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (pierwsze 

awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, 

licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się 

po odbiór przesyłki w w/w terminie, Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości 

jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni roboczych  zwracana jest do  Zamawiającego, wraz z adnotacją 

zawierającą przyczynę niedostarczenia przesyłki do adresata. 

13. W celu zapewnienia adresatom możliwości odbioru awizowanych przesyłek w sposób dogodny, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami odbiorczymi we wszystkich 

gminach powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy czym w każdej gminie znajdować się będzie co 

najmniej 1 wymagana placówka, czynna od poniedziałku do piątku, co najmniej przez 6 godz., z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

14. Placówka powinna być : 

- oznakowana w sposób widoczny „nazwą” lub „logo” Wykonawcy umieszczonym w obrębie 

witryny jednoznacznie wskazującym jednostkę Wykonawcy; 

- we wszystkich placówkach, w których Wykonawca zapewnia odbiór przesyłek, wydawanie 

przesyłek musi być prowadzone przy specjalnie wyznaczonym do tego stanowisku, oddzielnym od 

wszelkich innych czynności wykonywanych w tej placówce, innych niż świadczenie usług 

pocztowych, w sposób wyraźny i jednoznaczny, zapewniający bezpieczeństwo tajemnicy 

korespondencji; 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić adresatom możliwość odbioru przesyłek awizowanych w 

tych placówkach we wskazanych dniach i godzinach przez okres 14 dni od dnia pierwszego awizo; 

15. Do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza stosowanie druków zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawcy dostarczanych 

bezpłatnie przez Wykonawcę w ilościach wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu bezpłatnie wszelkich druków i oznaczeń, 

niezbędnych do nadania przesyłek rejestrowanych oraz najszybszej kategorii, w zależności od 

potrzeb Zamawiającego; 

 16. Waga przesyłki będzie określona w stanie zamkniętym. 

17. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć przesyłki w przypadku jej uszkodzenia oraz 

naniesienia stosownej adnotacji wraz z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia; 

18. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga 

przestrzegania przez Wykonawcę nw. wymogów ustawowych w odniesieniu do  dokumentów 

urzędowych w zakresie: 

a)  skutków nadania pisma ( moc doręczenia ) – zob. art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm. ),  art. 165 §  2 – Kodeks postępowania cywilnego, 

art.83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

art. 198b ust 2 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji 

podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. ) 

b)  skutków potwierdzania przyjęcia przysyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu 

urzędowego ) – zob. art. 17 Prawo pocztowe. 
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19. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2018 r. lub do wykorzystania maksymalnej wartości umowy brutto. 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie rozliczeniowym stanowić będzie suma opłat za faktyczną 

ilość przesyłek nadanych oraz zwróconych, w oparciu o dokumenty nadawcze i oddawcze. 

21. Rozliczeń określonych w umowie będzie dokonywał Wykonawca. 

22. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT i odpowiadającej jej specyfikacji, będzie następowała z dołu, 

przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, tj. ul Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. 

23. Okresem rozliczeniowym opłaty z dołu jest miesiąc kalendarzowy. 

24. Za wykonanie usługi, w terminie do 7 dni po upływie okresu rozliczeniowego, Wykonawca 

wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, do której dołączona zostanie specyfikacja przesyłek 

wysłanych. 

25. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą podlegały zmianom przez 

cały okres realizacji zamówienia. Okoliczności mogące skutkować zmiana cen wskazanych w 

formularzu ofertowym są następujące : 

 zmiany uregulowań prawnych w zakresie ustalenia lub zatwierdzenia cen za powszechne 

usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe 

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

Wykonawcy będą niższe od cen wskazanych w ofercie. Wykonawca ma wówczas obowiązek 

zastosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe, wynikające ze swojego 

aktualnego cennika lub regulaminu 

26. Wykonawca zapewni stałego Opiekuna, dyspozycyjnego przez cały okres trwania umowy, do 

bieżących kontaktów z pracownikami Zmawiającego. 

27. Zamawiający nie dopuszcza przy nadawaniu przesyłek listowych dołączenia materiałów 

reklamowych Wnioskodawcy. 

28. Podane przez Zamawiającego poniżej ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter 

szacunkowy, stanowią informację dla Wykonawcy o przybliżonym zakresie i wielkości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Określone 

rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub  zwiększenie przesyłek nie stanowi zmiany 

umowy. W przypadku pojedynczych dodatkowych, nieprzewidzianych usług nie ujętych w 

Formularzu cenowym będą stosowane ceny zgodne z obowiązującym w dniu nadania cennikiem 

Wykonawcy. 

 

         Orientacyjne ilości i rodzaje przesyłek:  

Nazwa towaru / usługi 

SUMA 

/ 

ILOŚĆ 

LISTY POLECONE KRAJOWE A   

0g -350g 11 780 

350g -1000g 20 

1000g -2000g 5 

LISTY POLECONE KRAJOWE B   

0g -350g 0 

350g -1000g 5 
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1000g -2000g 0 

LISTY POLECONE KRAJOWE - PRIORYTET A   

0g -350g 95 

350g -1000g 0 

1000g -2000g 0 

LISTY POLECONE KRAJOWE - PRIORYTET B   

0g -350g 0 

350g -1000g 5 

1000g -2000g 0 

LISTY POLECONE PRIORYTET ZAGRANICZNE 

W EUROPIE A   

0g -50g 0 

LISTY ZWYKŁE KRAJOWE A   

0g -350g 31 420 

350g -1000g 20 

1000g -2000g 0 

LISTY ZWYKŁE KRAJOWE B   

0g -350g 0 

350g -1000g 0 

1000g -2000g 0 

LISTY ZWYKŁE KRAJOWE - PRIORYTET A   

0g -350g 225 

350g -1000g 0 

1000g -2000g 0 

LISTY ZWYKŁE KRAJOWE - PRIORYTET B   

0g -350g 0 

350g -1000g 0 

1000g -2000g 0 

LISTY ZWYKŁE ZAGRANICZNE W EUROPIE A   

0g -350g 5 

USŁUGA POTWIERZDENIE ODBIORU ZPO 8 970 

ZWROT ZPO 1 330 

 


