Załącznik nr 1.1 do Ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia
dla części nr 1 zamówienia
1.

2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów na rzecz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul.
Podleśnej 61 jak i jego lokalizacji na terenie całego kraju.
Zakres zamówienia.
2.1
Usługi obejmują w szczególności przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie:
a) przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych ekonomicznych,
b) przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych „priorytetowych”,
c) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych ekonomicznych,
d) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych „priorytetowych”,
e) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
f) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych „priorytetowych” z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
g) przesyłek listowych nierejestrowanych zagranicznych „priorytetowych”,
h) przesyłek listowych rejestrowanych zagranicznych „priorytetowych”,
i) przesyłek listowych rejestrowanych zagranicznych „priorytetowych” z potwierdzeniem odbioru
(ZPO),
j) paczek ekonomicznych,
k) paczek ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
l) paczek „priorytetowych”,
ł) paczek „priorytetowych” z potwierdzeniem odbioru (ZPO),
2.2 Gabaryty realizowanych przesyłek (w szczególności):
2.2.1 waga przesyłek:
a) do 500 gram kategoria S,
b) 500 – 1000 kategoria M,
b) 1001 – 2000 kategoria L,
2.2.2 waga paczek:
a) do 1 kg gabaryt A i B,
b) ponad 1 - 2 kg gabaryt A i B,
c) ponad 2 - 5 kg gabaryt A i B,
d) ponad 5 – 10 kg gabaryt A i B,
e) ponad 10 – 20 kg gabaryt A i B (dotyczy paczek w obrocie zagranicznym).
Obowiązki Wykonawcy
3.1 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania, w swoich placówkach, przesyłek dostarczonych przez
Zamawiającego do wysyłki. Wykonawca będzie przyjmował przesyłki w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. co najmniej od 9:00 do 15:00, w placówkach, wskazanych w załaczniku nr 9 do
Ogłoszenia. Wykonawca uzupełni w/w załacznik poprzez wpisanie adresu odpowiedniej placówki
pocztowej.
3.2 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności z:
1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi;
2) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z
2020 r., poz. 1026);
3) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r.
w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 474 z późn. zm.);
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4)

4.

5.

ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 z
późn. zm.);
5) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 30 z późn.
zm.);
6) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
256 z późn. zm.);
7) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2018 r., poz.
553);
8) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 819 z
późn. zm.);
9) w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym - Międzynarodowymi przepisami
pocztowymi.
Przewidywane ilości zlecanych przesyłek określono w Formularzu cenowym, stanowiącym załacznik nr 7.1 do
Ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega, że ilości przesyłek podane w w/w formularzu są orientacyjne, oszacowane na podstawie
dotychczasowych zleceń. Zostały podane w celu skalkulowania ceny oferty i na potrzeby porównania ofert.
Rzeczywiste ilości zlecanych przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od
ilości tam podanych.
W przypadku ewentualnego nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w w/w formularzu podstawą
rozliczeń będą ceny z cennika usług pocztowych Wykonawcy z dnia nadania przesyłki.
Rozliczenie będzie następowało, po wykonaniu usługi w okresie miesięcznym, na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury wraz z załączonym zestawieniem wysłanych przesyłek.
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