
                                                                                                                                           Załącznik nr 1A

                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                      

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków i 
Lokali  Komunalnych  w  Gdyni”,  polegające  na  przyjmowaniu,  przemieszczaniu  i  doręczaniu  przesyłek 
pocztowych  nadanych  przez  Zamawiającego,  ich  ewentualnych  zwrotów  w  wyniku  niedostarczenia  ich  do 
adresata,  usług  świadczonych  w  formie  opłaty  przerzuconej  na  adresata  oraz  odbioru  przesyłek  z  siedziby 
Zamawiającego.
Kategoria  przedmiotu  zamówienia  zgodna  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  (CPV)  :  64110000-0  -usługi 
pocztowe.

I.  Słownik określeń stosowanych w opisie przedmiotu zamówienia: 

Operator/Wykonawca – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu 
do rejestru operatorów pocztowych. 
Nadawca/Zamawiający – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
Adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki.  
Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi. 
Przemieszczanie – przewóz przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu dowolnych  środków transportu. 
Przesyłka  pocztowa –  przesyłka  opatrzona  oznaczeniem  adresata  i  adresem,  przedłożona  do  przyjęcia  lub 
przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi. 
Przesyłka  rejestrowana  –  przesyłka  pocztowa  przyjęta  za  pokwitowaniem  przyjęcia  i  doręczana  za 
pokwitowaniem odbioru. 
Przesyłka nierejestrowana – przesyłka nadana i doręczona bez pokwitowania. 
Przesyłka zwykła – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii. 
 Przesyłka zwykła polecona – przesyłka rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii.
Potwierdzenie nadania – dokument wydawany przez Operatora Zamawiającemu, potwierdzający fakt przyjęcia do 
przemieszczenia i doręczenie przesyłek rejestrowanych. 
Zwrotne potwierdzenie odbioru – dokument dołączany do przesyłki rejestrowanej opatrzony nazwą nadawcy i 
adresata,  na  którym  adresat  kwituje  odbiór  przesyłki.  Po  dokonaniu  doręczenia,  dokument  jest  zwracany 
nadawcy.
Pokwitowanie odbioru – pisemne potwierdzenie przez adresata wykonania usługi pocztowej przez Operatora.

II.  Przesyłki pocztowe w obrocie krajowym 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  pocztowych  polegających  na  przesyłaniu  przesyłek 
pocztowych  w obrocie krajowym.

2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się  przesyłki o wadze do  2 000 g 
(Gabaryt A ): 

• zwykłe- przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym  
(niepriorytetowe)

• polecone zwykłe   – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami  najszybszej kategorii w obrocie 
krajowym, 

• polecone  ze  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  (ZPO)–   przesyłki  listowe  rejestrowane,  przyjęte  od 
Nadawcy za potwierdzeniem nadania i doręczone do adresata za pokwitowaniem odbioru -  w obrocie, 

• polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru   – przesyłki listowe najszybszej kategorii, 
przyjęte od Nadawcy za potwierdzeniem nadania i doręczone adresatowi   za pokwitowaniem odbioru  - 
w obrocie krajowym. 

Gabaryt A  - przesyłka o wymiarach: 
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm.
Maksimum  –  żaden  z  wymiarów  nie  może  przekroczyć  wysokości  20  mm  szerokości  230  mm 
i długości 325 mm.

3. Usługi pocztowe będą świadczone dla Zamawiającego w ramach jego następujących lokalizacji: 
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1) ul. Warszawska 67 A  w Gdyni.

2) ul. Abrahama 55 w Gdyni.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmniejszenia listy lokalizacji na terenie Gdyni do 
świadczenia usług pocztowych w trakcie trwania umowy – po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem.

5. Miejsce/lokalizacje przekazywania przesyłek przeznaczonych do wysłania wskazano w ust. 3 rozdziału II. 
Odbiór przesyłek będzie następował każdego dnia roboczego Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z 
wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)   w  następujących  godzinach:  poniedziałek,  wtorek,  środa, 
czwartek, piątek: 13.00-14.00 

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dostarczenia  do  najbliższej  siedziby  Operatora  i  na  własny  koszt 
przesyłek,  które  nie  zostały  odebrane  przez  upoważnionego  pracownika  Operatora.  Najbliższa  siedziba 
powinna znajdować się maksymalnie w promieniu 2 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. 
Warszawskiej 67 A  i siedziby zlokalizowanej przy ul. Abrahama 55. 

7. Przed zawarciem umowy strony ustalą wzór zestawienia ilościowego przesyłek i będzie zawierał m.in. takie 
informacje jak: 

a. liczbę nadanych przesyłek, 

b. łączną wartość, 

c. rodzaj przesyłki,

d. miejsce nadania. 

8. Nadanie przesyłek przez Operatora będzie następować w dniu odbioru od nadawcy. 

9. Opakowanie  przesyłek  zapewnia  Zamawiający.  Przesyłki  będą  przekazywane  Operatorowi  w  stanie 
zamkniętym, zabezpieczonym przed dostaniem się do ich zawartości i będą prawidłowo zaadresowane.

10. Operator będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po 
dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ósmym dniu roboczym od jej otrzymania. 

11. W  przypadku  nieobecności  adresata,  przedstawiciel  Operatora  pozostawi  zawiadomienie  (awizo) 
o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może przesyłkę odebrać. Termin odbioru 
przesyłki przez adresata wynosi 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku gdy adresat nie 
odbierze  przesyłki  w  terminie  7  dni,  Operator  powtórnie  zawiadamia  adresata  poprzez  pozostawienie 
drugiego awizo.

12. Po  upływie  kolejnego  terminu  odbioru  Operator  zwróci  przesyłkę  Zamawiającemu  wraz  z  podaniem 
przyczyny jej niedostarczenia.

13. Przyjmuje  się,  że  koszt  zwrotu  przesyłki  po  dwóch  nieudanych  próbach  dostarczenia  jest  równy  cenie 
jednostkowej danej przesyłki. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie adresów podległych jednostek organizacyjnych, 
dla których Operator będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia. 

15. Przesyłki przeznaczone do wysłania będą odbierane przez upoważnionego przedstawiciela Operatora po 
okazaniu  stosownego  upoważnienia.  Odbiór  przesyłek  będzie  każdorazowo  dokumentowany  złożonym 
podpisem stanowiącym potwierdzenie ich przyjęcia przez upoważnionego przedstawiciela Operatora. 

16. Reklamacje będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefoniczne, faksem lub drogą elektroniczną 
do Operatora. 

17. Za okres rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy. 

18. Faktura VAT będzie wystawiona jednorazowo raz w miesiącu i będzie obejmować koszty nadania przesyłek,  
listów, paczek z lokalizacji  wymienionych w rozdziale II. Ust. 4. Faktura VAT za realizację usługi  będzie 
wystawiana na następujące dane Zamawiającego: 
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Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326.
Odbiorca / Płatnik / Adresat: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 
81-309 Gdynia.

19. Wynagrodzenie  Operatora  będzie  płatne  w terminie  21  dni  od  dnia  doręczenia  prawidłowo  wystawionej 
faktury VAT. 

20. Do faktury VAT Operator dołączy zestawienie zrealizowanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym  w 
podziale na lokalizacje, które zawierać będzie przede wszystkim: 

a) datę i wartość wykonanego zlecenia,

b) rodzaj przesyłki,

c) lokalizację nadania przesyłki.

21. Orientacyjne ilości i rodzaj przesyłek pocztowych: 

Tabela 1: Orientacyjne ilości i rodzaj przesyłek pocztowych: 

L.p. Rodzaj przesyłki
Rynek 

obrotu/Gabaryt
Waga przesyłki

Liczba w okresie 
12 miesięcy 

1
Przesyłki nierejestrowane nie 

będące przesyłkami najszybszej 
kategorii - zwykłe

krajowy 
Gabaryt A

do 350g 7100

2
Przesyłki rejestrowane nie 

będące przesyłkami najszybszej 
kategorii – zwykłe polecone

krajowy 
Gabaryt A

do 350g 2500

3

Przesyłki rejestrowane będące 
przesyłkami najszybszej 

kategorii – za potwierdzeniem 
odbioru

krajowy 
Gabaryt A

do 350g 2500

4

Przesyłki rejestrowane będące 
przesyłkami najszybszej 

kategorii – za potwierdzeniem 
odbioru

krajowy 
Gabaryt A

do 2000g 250

22. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i 
mogą odbiegać od ilości podanych w Tabeli nr 1  tj. być mniejsze lub większe.

23. Operatorowi  nie  przysługuje  roszczenie  o  wykonanie  podanych  ilości  przesyłek.  Zostały  one  podane 
wyłącznie dla potrzeb Operatora w celu skalkulowania cen oferty. 

24. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi wykaz placówek (wpisując nazwę placówki, nazwę ulicy i 
numer budynku/lokalu oraz kod pocztowy), w których jednostki organizacyjne Zamawiającego będą nadawać 
przesyłki, listy, paczki oraz odbierać przesyłki awizowane. Placówki te, powinny znajdować się w promieniu 
maksymalnie 2 km od danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

25. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w  Tabeli nr 1  podstawą rozliczeń będą   
ceny z cennika usług pocztowych Operatora z dnia nadania. Wykonawca przy podpisywaniu umowy załączy 
aktualny na dzień podpisania umowy cennik.
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