Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
§ 19. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie przyjmowania, sortowania,
przemieszczania i doręczania oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych obejmujących
przesyłki listowe i paczki pocztowe. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu
zamówienia na zasadach określonych w :
– ustawie z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
– ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257);
– Regulaminie Generalnym Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz
z
Protokołem końcowym, Porozumieniem dotyczącym pocztowych usług płatniczych
sporządzonym w Dausze dnia 11 października 2012 r.
– Regulaminie Poczty listowej sporządzonym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. ( Dz. U.
z 2007 r. Nr 108, poz. 744).
Usługi będą świadczone dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 oraz
oddziału zamiejscowego Starostwa – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Pabianicach z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca z którym zostanie zawarta umowa na realizację
przedmiotu zamówienia, w terminie obowiązywania przedmiotowej umowy dysponował,
na terenie, każdej z niżej wymienionych siedzib gmin usytuowanych na terenie powiatu
pabianickiego tj.:
1) miasta Pabianice;
2) miasta Konstantynów Łódzki;
3) miejscowości Dłutów;
4) miejscowości Dobroń;
5) miejscowości Lutomiersk;
6) miejscowości Ksawerów,
minimum jedną placówką do awizacji, przy czym pod nazwą ,,placówka do awizacji"
Zamawiający rozumie ogólnodostępny punkt odbiorczy awizowanych przesyłek pocztowych.
W szczegółowości przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych :
1.

2.
3.

w obrocie krajowym ekonomicznych i priorytetowych:
a)
przesyłek listowych nierejestrowanych,
b)
przesyłek listowych rejestrowanych.
w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i
zagranicznym,
odbierania przesyłek rejestrowanych zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości
ich doręczenia lub wydania Odbiorcy.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odbiór, przyjęcie, przemieszczanie i doręczenie :
a) przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych,
b) przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych priorytetowych,
c) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych,

d) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych,
e) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru ( ZPO ) do 350
g,
f) przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru
( ZPO ) do 350 g,
g) przesyłek listowych zagranicznych ekonomicznych,
h) przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych priorytetowych,
i) przesyłek listowych zagranicznych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru ( ZPO ) –
doręczanych w krajach Europy,
j) przesyłek listowych zagranicznych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru ( ZPO ) –
doręczanych poza Europą,
k) paczek ekonomicznych krajowych,
l) paczek priorytetowych i innych przesyłek według cen wynikających z cennika
Wykonawcy,
ł) zwrotów przesyłek rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru ( ZPO ).

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.
Gabaryt B - to przesyłki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza
wysokość ( grubość) 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm maksimum - suma
długości szerokości i wysokości ( grubości ) nie może być większa niż 900 mm przy czym
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
2) paczki pocztowe (Gabaryt A): zwykłe - paczki krajowe nie rejestrowane.
3) paczki pocztowe (Gabaryt A): zwykłe - paczki priorytetowe.
Gabaryt A - to paczki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze
niż 90 x 140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm
długość 600 mm szerokość 500 mm.
Gabaryt

Szacowana ilość
korespondencji

przesyłki listowe krajowe nierejestrowane
przesyłki listowe krajowe nierejestrowane

do 350 g gabaryt A
do 350 g gabaryt B

7 000
30

przesyłki listowe krajowe nierejestrowane
priorytetowe

do 350 g gabaryt A

40

przesyłki listowe krajowe nierejestrowane
priorytetowe

do 350 g gabaryt B

20

do 350 g gabaryt A
do 350 g gabaryt B
ponad 350 do 1000 g
gabaryt B

5 000
30

do 350 g gabaryt A

60

Rodzaj przesyłki

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
przesyłki listowe krajowe rejestrowane
przesyłki listowe krajowe rejestrowane
przesyłki listowe
priorytetowe

krajowe

rejestrowane

40

przesyłki listowe
priorytetowe

krajowe

rejestrowane

do 350 g gabaryt B

20

do 350 g gabaryt A

44 000

do 350 g gabaryt B

100

ponad 350 do 1000 g
gabaryt B

20

do 350 g gabaryt A

1300

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
priorytetowe z potwierdzeniem odbioru

do 350 g gabaryt B

250

( ZPO )
przesyłki listowe zagraniczne nie rejestrowane

do 350 g gabaryt A

20

przesyłki listowe zagraniczne rejestrowane
priorytetowe

do 50 g gabaryt A

100

przesyłki listowe zagraniczne priorytetowe z
potwierdzeniem odbioru ( ZPO ) – doręczane
w krajach Europy

do 50 g gabaryt A

100

przesyłki listowe zagraniczne priorytetowe z
potwierdzeniem odbioru ( ZPO ) – doręczane
poza Europą,

do 50 g gabaryt A

40

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
potwierdzeniem odbioru ( ZPO )

z

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
potwierdzeniem odbioru ( ZPO )

z

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
potwierdzeniem odbioru ( ZPO )

z

przesyłki listowe krajowe rejestrowane
priorytetowe z potwierdzeniem odbioru
( ZPO )

paczki krajowe ekonomiczne
paczki priorytetowe
zwroty przesyłek rejestrowanych
potwierdzeniem odbioru ( ZPO )

z

do 2 kg
gabaryt A
do 2 kg
gabaryt A
Do 350 g
gabaryt A

40
80
5 000

Korespondencja wysyłana, która winna być dostarczona zgodnie z wymaganiami ustawy – Kodeks
Postępowania Administracyjnego stanowi 71 % ogółu przesyłek wymienionych powyżej.
Pozostałe przesyłki stanowią 29 % ogółu wysyłanej korespondencji.
Określone w tabeli rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą
ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę i nie
będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie gwarantuje, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie uiszczał opłatę w formie opłaty z dołu, a
okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi fakturę w terminie 7 dni od zakończenia
okresu rozliczeniowego, z 14 dniowym terminem płatności od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury.
Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w formularzu cenowym zostaną niezmienne w
okresie ważności umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przesyłek wraz ze zwiększeniem
wynagrodzenia, jeżeli kwota przeznaczona na realizację zamówienia wyczerpie się przed dniem
31.12.2020 r.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami wprowadzonymi do treści zawartej
umowy w postaci zapisów w umowie, regulaminów, instrukcji lub innych dokumentów
stosowanych przez wykonawcę, a postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.

