
Opole 16.11.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie u§ług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
na202l r.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiat Opolski
Ul. 1Maja29
45-068 Opole
REGON: 531412585, NIP: 7 54 30 23 I21

2. Tryb udzielenia zamówienia
zamówienie podlega ustawie Prawo Zamóvłień Publicznych (tj. Dz. U. z 20t9 r. poz. 7843)
zgodnie zart. 138 o tejźe ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocźowych w obrocie krajowym

i zagranicznym w tym powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania,

przemieszczańa. doręczania przesyłek pocżowych i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada2012 r. (Dz.IJ. z 2020 r.,poz, 1O4I)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocżowych w obrocie

kajowym i zagranicmym w zakresie przyjmowani aprzemieszczania i doręczania przesyłek

pocźowych, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie kaj owym i zagtaricznym oraz

ewentualnych ich zvłtotów przez Wykonawcę na terenie całego kraju w zgodnie z Ustawą

z dńa23listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z2020 r, , poz. 1041).

2. Przez Wykonawcę rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonania działalności

pocźowej tzn. posiadającego zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na

wykonanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczańa i doręczania

przesyłek w obrocie kraj owym i zagranicznym,

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyó usługi pocźowe zgodnie z powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa. a w szczególności z:

a) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocńowe (Dz.IJ. z2020 r., poz. I04I),

b) Rozporządzeniem Minisha Administracji i CyĘzacji z dnia29 kwietnia 2013 r. w

sprańe waruŃów wykonywania usług powszechllych przez operatora wyznaczonego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1026),



c) umowach międzynarodowych raĘfikowanych przezRzeczypospolita Polską, umowach

międzynarodowych zawartych w sposób dopuszcza|ny ptzez ptawo międrynarodowe

dotyczących świadczenia usług pocztowych or az ńęącychregulaminach

wykonawcrych Światowego Zńązku Pocźowego,

W przypadku zrniany przepisów, o których mowa wyżej w trakcie realizacji usług

pocźowych zastosowanie będą mĄ przepisy nowoobońązujce,

4. Szczegółovłe dane dotyczące usługi i sposobujej wykonania:

1) ptzez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki

iiStoWe:

a) zlłykte , przesył)a nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej

kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagraricznym,

b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowe naj szybszej kategońi w

obrocie krajowym i w obrocie zagru,iczltym,

c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w

obrocie kajowym i w obrocie zagtanicznym,

d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane naj szybszej kategorii w obrocie

kraj owym i w ob r o cie zagr uliczny m,

e) polecone za zwrotnym pośńadczeniem odbioru (ZPO) -przesyłki nie będące

przesyłkami naj szybszej kategori i przyjęte za potvłierdzeniem nadania i doręczone

za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagrulicznym,

f) polecone priorytetowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłki

najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,

c) przesyłki listowe z usługa opłata przerzucona na adresata;

h) przesyłki kurierskie nadawane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe;

i) usługi Pocźex w serwisie Ekspres 24 z opcją za pobraniem,

2) Przez paczki pogźowe, rozumie się paczki w obrocie krajowymi zagranicznym"

a) zwykłe - rejestrowane nie będącą paczkami naj szybszej kategorii,

b) priorytetowe - Ęestrowane naj szybszej kategorii,

3) Do przesyłek używane będą koperty Zamavłiającego oraz potwierdzenia odbioru

zgodne z przepisami dla przesyłek nadarrych w postepowaniu administracyjnym

i podatkowym . Waga przesyłki okeślona będzie w stanie zamknięĘm,

4) Przez transport przesyłek rozumie się dostawę do zamawiającego oraz odbiór

od Zamawiającego przesyłek i dostarczenie do placówek nadawczych Wykonawcy,



Wykonawca będzie odbierał przesyłki pięó rary w tygodniu, tj. od poniedziałku do

czwartku w godzinach od 14:00-15:00 a w piątek 13 : 30 - L4 :00 z siedziby Starostwa

Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole i we własnym zakresie będzie

dostarczał przesyłki do placówek nadawczych Wykonawcy,

5) Odbiór przesyłek potwierdzaó będzie upowaźniony przedstawiciel Wykonawcy,

6) Wykonawca zobowiązany jest do uhzymania przez caĘ okres reaiizacji zamówienia

placówki pocztowej ujętej w zńącznikl nr 4 do umowy, dając zamawiającemu

możliwość dostarczęnia własnym transportem do wyznaczonej przez Wykonawcę

placówki, przesyłek , które nie mogły zostać odebrane z siedziby Starostwa

Powiatowego w Opolu w danym dniu, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki u

operatora WyznacZonęgo;

7) Wykonawca będzie doręczŃ przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług

pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie

kajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacli z dnta

29 kwietnia 2013 r. w sprawie waruŃów wykonywania usług powszechnych ptzez

opęratora wyznac zonego (Dz. U . z 20ż0 r. poz. 1026),

8) Nadanie przesyłek następowaó będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę

od Zamavłiającego,

9) Przesyłki dostarczane będą ptzez Wykonawcę do kżdego wskazanego miejsca w kraju

i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Zńązkiem Pocźowym,

10) Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczń

do siedziby Zamawiającego, przezktórą przesyłka została nadana, pokwitowane przez

adresata potwierdzenie odbioru niezwłocmie po dokonaniu doręczenia przesyłki,

w terminach okeślonych przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z

dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie waruŃów wykonywania usług powszechnych przez

operatola \ yznaczonego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 10ż6), dla przesyłek listowych

niebędących przesyłkami listowymi naj szybszej kategorii,

1 1) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostańa

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

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

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

w tym terminie przesyłka jest awizowana powtómie. Po upĘwie terminu odbioru,

przesyłka zuracarra jest Zamawiającemu wraz z podatiem plzyczyny nie odebrania



Dz, U. z 20ż0 r. poz. 1325) bądź art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego z

dnia 14 częrwca 1960 t. (Dz.U.tj.z2020 t.poz.256),

12) Wszelkie oznaczsnia przesyłek Ąestrowanych i priorytetowych muszą byó

zapewnione przezWykonawcę,

5. Powszechle usługi pocźowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą na rzecz

Zamawiającego na tęręnie całego kraju. Nadawane ilości poszczególnych przesyłek

pocźowych mogą różnić się w stosunku do ilości przesyłek wskazanych w formularzu

cenowym, z zastrzeżęnlęm, się kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie

przekłoczy łącznej ceny brutto. Ceny jednostkowe w formularzu cenowym powinny

za-więrŃ wsrystkie opłaty Wykonawcy.

6 . ZamawiĄący umieszcza na nadawanych przesyłkach w postaci napisu, nadrŃu lub

odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, omaczenie potwierdzające wniesienie

opłaty za usługę bądź oznaczenia o opłacie przerzuconej na adresata.

7 . Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorźżowo dokumentowany

przez Wykonawcę w prowadzonych rejestrach podpisem i datą:

1) dla przesyłek Ęestrowanych w książkach nadawczych,

2) dla przesyłek nierejestrowanych na zestawieniu ilościowym przesyłek wg.

poszczególnych kategorii wagowych,

8. Zutawiający zobowivany będzie do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce

nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocżowej książce

nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zsvylda, polecona, priorytet czy ze zwrotnym

potwierdzeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczmie na stronie adresowej każdej

nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres

Zamawiającego.

9. Zamawiający zobowiapany będzie do właściwego przygotowania ptzesyłek oraz

sporządzania zestawień dla przesyłek. Zestawienia dla przesyłek nie doĘczą przesyłek

kurierskich.

10 . Zamawialący zobowiązany będzie do nadania przesyłek w stanie uporządkowany m, przez

co należy rozumieć:

1) dla przesyłek Ęestrowanych - wpisanej kżdej przesyłki do pocźowej ksiązki

nadawczej w dwóch egzempluzach, z których oryginał będzie przezrtaczony dla

Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego

potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,



2) dla przesyłek zwykĘch - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii

wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których

oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, z kopia

stanowió będzie dla Zarnańającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.

11. Zunawiający będzie odpowiedzialny za nadanie przesyłek pocźowych oraz przesyłek

kurierskich w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku uszkodzenia do

miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.

12. Zamawiający wymaga aby usługi objęte przedmiotem zamówienia posiadaĘ termin

doręczenia, określony w Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora

wyznaczonego.

13. W przypadku nadania ptzez Zizmawiającego przesyłek nie uj ętych w formularzu

cenowym podstawą rozliczęn będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy.

14. Za okłes rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.

Szczegółowy zakres przesyłek pocźowych (rodzaje oraz szacuŃowe ilości) zawiera
formularz ofertowy. Określone rodzaje oraz ilośó przesyłek pocźowych mają charakter

szacuŃowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania w
podanych ilościach i rodzajach. Zarnavłiający zaslrzega, że rzeczyńste ilości i rodzaje

przesyłek pocźowych będą wynikać z aktualnych potrzeb Zarnawiającego i mogą

odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

15. Umowa zostale zawarta na okres od 01.01.202Lr. do 31.12.żOżlr,

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na zasadach określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:

ustawie z dnia 23 listopada 2072 t.Pravto pocżowe (Dz.U. z 2020 r., poz. I04I) oraz

przepisów wydanych na jej podstawie,

ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg o (Dz.U. z

2020 r., poz.256),

- ustawie z dniaŻ9 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2020,poz. 1325),

- ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.

I78I ze nn.).

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:
Barbara Gw óźdź (e-mail : bew-ozdz@pawią]opq!§Łi.pl).

5. Inne postanowienia umowy oraz formalnościo jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferĘ w celu zawarcia umowy3



Wynagrodzenie Wykonawcy stanowió będzie iloczyrl faktycmie wykonanych usług i ceny

jednostkowej za każdy z nich ustalony w oparciu o dokumenty nadawcze i oddawcze.

Wynagrodzenie z Ętllłl wykonywania przedmiotu zamówienia tozliczane będzie w

miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie usług

nealtzowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym potwierdzone ptzez

zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dostarczenia

Zamaw iaj ącemrl faktury VAT.
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