Jeżów, dn. 27.11.2019 r.
Zakres rzeczowy zamówienia pn.
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów
w obrocie krajowym i zagranicznym”
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.
do dnia 31.12.2020r.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju
i zagranicą) zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.
Dz.U.2018r.2188) w zakresie:
1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g i powyżej 50g
do 2000g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich opłaconych za pomocą
opłaty z dołu,
2) doręczenia zwrotów przesyłek listowych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich
doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczenia zwrotnych potwierdzeń odbioru po
skutecznym doręczeniu,
3) doręczenie ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych
przesyłek do Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 oraz zapewnienia
bezpłatnych formularzy „potwierdzeń odbioru”,
4) doręczania przesyłek listowych przyjętych do przemieszczania i doręczania
w terminach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(t.j. Dz.U.2018r.2188), a ponadto świadczenia usług dostarczenia i odbioru przesyłek
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy pod adresem Zamawiającego –
Urząd Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zamawiający dopuszcza
możliwość odbioru przesyłek poza siedzibą Zamawiającego przez Wykonawcę, w
przypadku

posiadania

przez

Wykonawcę

Punktu

Obsługi

Klienta,

a usytuowanie tego punktu będzie nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego.

2. Zgodnie z zapisami §24 ust.3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych
przez operatora wyznaczonego na terenie Gminy Jeżów powinna być uruchomiona co
najmniej jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego będącego Wykonawcą
niniejszej usługi.
3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe o wadze do 2000 g (format S, M, L):
a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej
kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c) polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem
zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone ekonomiczne priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii
będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją
przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za
potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka
najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za
pokwitowaniem odbioru,
Format S – to przesyłka o wymiarach:
Maksymalne wymiary: 230mm x 160mm x 20mm, maksymalna waga: 500g
Format M – to przesyłka o wymiarach:
Maksymalne wymiary: 325mm x 230mm x 20mm, maksymalna waga: 1000g
Format L – to przesyłka o wymiarach:
Maksymalne wymiary: suma długości, szerokości i wysokości – 900mm, przy czym
największy z tych rozmiarów(długość) nie może przekroczyć 600mm, maksymalna waga
2000g

4.

Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe
o wadze do 10.000 g (gabaryt A i B):
a) ekonomiczne – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii,

b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
Gabaryt A – to paczka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90mm x 140mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600mm, szerokość 500mm,
wysokość 300mm.
Gabaryt B – to paczka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm lub szerokość
500mm lub wysokość 300mm,
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż
długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.
5. Przez przesyłki kurierskie rozumie się przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia
z dnia na dzień.
6. Wykonawca zobowiązany jest w celu realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018.2188), Rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U.2013.545) oraz przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2018.1145).
7. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich adresatowi bez ubytku i uszkodzenia.
Do obowiązków Zamawiającego należy nadanie przesyłki w sposób uporządkowany
według kategorii rodzajowej i wagowej oraz sporządzenie w książce nadawczej w dwóch
egzemplarzach zestawienia ilościowego w książce nadawczej. Opakowanie przesyłki
listowej stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, natomiast opakowanie paczki stanowi
sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób
trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając
jednocześnie rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. Nie dopuszcza
się stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań przesyłek listowych oraz
opakowań paczek.
8. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli
doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie
nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi stosuje się przepisy rozdziału 8 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018.2188).
9. Szczegółowy zakres zamówienia określający rodzaje oraz ilości przesyłek objętych
zamówieniem pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych
zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym” przedstawia zestawienie ilościowe
zamawianych usług pocztowych będące załącznikiem do zaproszenia do składania ofert.
10. Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
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