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Załącznik nr 1 do ZO - zmieniony  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego 
Instytutu Badawczego, w tym: 

1) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających 
na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek we wszystkich 
kategoriach wagowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych), 

2) doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego 
rejestrowanych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości  
ich doręczenia lub wydania odbiorcy, 

3) odbiór przesyłek pocztowych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego i ich 
nadanie w placówkach nadawczych Wykonawcy. 

2. Szczegółowy wykaz przesyłek został określony w Formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 3 do ZO. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy począwszy od dnia 
01.03.2022r.  

4. Podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik 
nr 3 do ZO, ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych 
przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek 
w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów 
przesyłek nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń 
z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać  
od podanych ilości, zaś każda z usług podana w wykazie musi być dostępna dla 
Zamawiającego. 

5. W przypadku nadania przesyłek nieujętych w załączniku formularz cenowy, 
podstawą rozliczeń będą ceny usług obowiązujące u Wykonawcy w dniu nadania 
usługi. 

6. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek, ich ewentualny zwrot 
oraz reklamacje, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa w szczególności z: 

a. ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe; 
b. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
c. rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych ; 
d. rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 

r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej; 
e. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ; 
f. ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ; 
g. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ; 
h. innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących 

przedmiotem umowy. 
7. Zamawiający będzie stosował druki i formularze według wzoru stosowanego 
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przez operatora wyznaczonego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć druki. 
8. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały 

informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając 
jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty lub informację o sposobie 
uiszczenia opłaty za przesyłkę. 

9. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych zapewnia 
Wykonawca. 

10. Wykaz przesyłek pocztowych rejestrowanych sporządzany będzie w dwóch 
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. Na egzemplarzu 
wykazu pozostającym u Zamawiającego przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi 
fakt odbioru przesyłek pocztowych oraz datę i godzinę ich odbioru. 

11. Przesyłki muszą być nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków 
potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez 
Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu, jak i na ww. dokumentach i drukach 
muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego. 

12. Zamawiający wymaga, aby na przesyłkach pozostawały napisy lub nadruki 
identyfikujące jednoznacznie Zamawiającego, jako nadawcę. Zamawiający nie 
wyraża zgody, aby Wykonawca umieszczał na kopertach Zamawiającego logo lub 
inne informacje świadczące, że przesyłki będą nadawane w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, by na kopercie oprócz danych 
wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje np. o opłacie za 
usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez 
podwykonawców oraz inne ewentualne uwagi dotyczące obiegu przesyłki 
pocztowej. 

14. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie 
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i 
uszkodzenia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do nadawania przesyłek odebranych z siedziby 
Zamawiającego w dniu ich odbioru. 

16. W przypadku zastrzeżeń lub nieprawidłowości dotyczących odebranych 
przesyłek pocztowych, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym telefonicznie, 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy braku możliwości wyjaśnienia 
z Zamawiającym lub usunięcia ich w dniu odbioru, nadanie takich przesyłek 
pocztowych nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym lub w dniu 
usunięcia zastrzeżeń lub nieprawidłowości. 

17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może 
wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, Wykonawca 
zabezpieczy ją przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność 
zabezpieczenia przesyłki sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół, z 
których jeden egzemplarz dołączany jest do przesyłki, a drugi zostaje zachowany 
w dokumentach oddawczych Wykonawcy. 

18. Przed doręczeniem przesyłki, do której sporządzono protokół, odbiorca zostaje 
poinformowany o stanie przesyłki. Decyzja adresata o przyjęciu lub odmowie 
przyjęcia zostaje odnotowana w protokole i podpisana przez adresata oraz 
pracownika Wykonawcy sporządzającego protokół. 

19. Wykonawca, w miarę technicznych możliwości, winien zapewnić możliwość 
bezpłatnego elektronicznego śledzenia przesyłek rejestrowanych w obrocie 
krajowym, tak by nadawca lub odbiorca przesyłki mógł zidentyfikować,  



3 z 6 
 

w którym  miejscu (punkcie obsługi pocztowej) przesyłka się znajduje. 
20. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników 

terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych  
w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego. 

21. Przedstawiciel Wykonawcy doręcza przesyłki do każdego wskazanego przez 
Zamawiającego adresu. W przypadku nieobecności adresata pod wskazanym 
przez Zamawiającego adresem, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia 
zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki pocztowej ze 
wskazaniem gdzie i kiedy adresat może ją odebrać. Termin do odbioru przesyłki 
przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu 
pozostawienia pierwszego awizo. W tym terminie przesyłka jest „awizowana” 
powtórnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka pocztowa zwracana jest 
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny niedoręczenia tej przesyłki 
adresatowi.”  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego, zgodnego ze 
stanem faktycznym, opisu na formularzach potwierdzenia odbioru stosowanych 
do doręczeń, w tym m.in. poprzez oznaczenie odpowiedniego pola oraz 
ewentualne zaznaczenie właściwego fragmentu tekstu. 

23. Wykonawca będzie zobowiązany doręczać do miejsca odbioru, o którym mowa 
w pkt. 29, pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) 
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki pocztowej. 

24. 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, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 
r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej. 

25. Wykonawca powinien posiadać w całym okresie wykonywania zamówienia wpis 
do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej i przedłożyć Zamawiającemu do okazania dokument 
wpisu na każde jego żądanie. 

26. Zamawiający wymaga, aby placówki nadawczo - odbiorcze Wykonawcy 
posiadały odpowiednie oznakowanie, tj. dotyczące świadczonych usług 
pocztowych oraz posiadały fizycznie wyodrębnione punkty gwarantujące 
zabezpieczenie tajemnicy korespondencji i ochronę danych osobowych, a także 
spełniały wymagane prawem warunki dotyczące dostępności dla osób 
niepełnosprawnych,. 

27. Z uwagi na konieczność zapewnienia skuteczności i rzetelności w doręczaniu 
przesyłek urzędowych, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi pocztowe 
na rzecz Zamawiającego, na takich samych zasadach jak zasady świadczenia 
usług przez operatora wyznaczonego, wskazane w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do 
doręczania przesyłek urzędowych, z zachowaniem zobowiązań zawartych w 
Umowie. Z uwagi na treść korespondencji urzędowej, Wykonawca zobowiązuje 
się dochować szczególnej staranności w zakresie zabezpieczenia powierzonych 
mu przesyłek pocztowych przed zniszczeniem lub naruszeniem tajemnicy 
korespondencji. 

28. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku powierzenia przez jednego 
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operatora pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi miał  
z podwykonawcą zawartą stosowną umowę o współpracy. Wykonawca 
gwarantuje przestrzeganie tajemnicy korespondencji i ochronę danych 
osobowych. 

29. Miejscem odbioru przesyłek jest siedziba Zamawiającego tj. Instytut Łączności – 
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (04-894), ul. Szachowa 1. 
Przesyłki będą odbierane transportem Wykonawcy, 3 razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek), w godzinach 8:00-13:00. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany  ilości miejsc odbioru, z zastrzeżeniem, że 
cena za odbiór przesyłek z jednego punktu odbioru za okres jednego miesiąca  
nie będzie wyższa niż określona w ofercie Wykonawcy. 

30. Wymogiem Zamawiającego jest, aby lokalizacja co najmniej dwóch placówek 
nadawczych znajdowała się w promieniu nie większym niż 4 km od jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych: w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa 
Dolina 15, we Wrocławiu, przy ul. Swojczyckiej 38 oraz w Warszawie,  
przy ul. Szachowej 1. 

31. Odbioru przesyłek pocztowych, wraz z właściwymi dokumentami, dokonywać 
będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego 
upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości. 

32. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy począwszy  
od 01.03.2022 r. Strony zobowiązują się w terminie 30 dni  
od dnia zakończenia obowiązywania umowy do rozliczenia liczby nadanych lub 
zwróconych przesyłek oraz do ewentualnych zwrotów kwot nienależnych 
wynikających z takiego rozliczenia na podstawie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur korygujących VAT. 

33. Zamawiający będzie uiszczał Wykonawcy wynagrodzenie za świadczenie usług 
stanowiących przedmiot umowy w formie opłaty z dołu. 

34. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
35. W okresie rozliczeniowym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe sumie 

opłat za: faktycznie nadane przesyłki pocztowe stwierdzone na podstawie 
dokumentów nadawczych (zestawień ilościowych, wykazów), faktycznie 
zwrócone przesyłki pocztowe stwierdzone na podstawie dokumentów 
oddawczych, tj. zwrotu przesyłki pocztowej z podaniem przyczyny jej 
nieodebrania przez adresata oraz za faktycznie wykonane usługi odbioru 
przesyłek pocztowych, z zastosowaniem cen jednostkowych określonych  
w załączniku nr 3 do ZO. 

36. Wykonawca będzie wystawiał faktury za świadczenie usług pocztowych  
w obrocie krajowym i zagranicznym, w terminie 7 dni od zakończenia okresu 
rozliczeniowego i prześle ją na adres: faktury@il-pib.pl 

37. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający będzie regulował przelewem 
na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

38. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

39. Po zawarciu umowy zostanie ustalona treść opłaty, która będzie nadrukowywana 
lub pieczętowana na przesyłkach pocztowych, tj. „Opłata pobrana TAXE 
PERCUE - POLOGNE Umowa ………….z ………………. z dnia ”. 

40. Wykonawca winien wskazać, że posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, w szczególności wpis do rejestru 
operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 
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2012 roku – Prawo pocztowe. 
41. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy 

za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku  
dwukrotnego - w skali miesiąca - pisemnego stwierdzenia przez Zamawiającego 
i powiadomienia Wykonawcy o nierzetelnym wykonywaniu umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności w przypadku dostarczania uszkodzonych 
przesyłek, opóźnienia w odbiorze przesyłek, opóźnienia w dostarczaniu 
przesyłek, niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek. Wykonawcy w 
takim przypadku przysługuje jedynie żądanie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonanej części  przedmiotu          umowy. 

42. Przed wypowiedzeniem przez Zamawiającego umowy za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 41, Wykonawca, po otrzymaniu 
powiadomienia o nierzetelnym wykonywaniu umowy, będzie miał prawo  
do  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

43. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu 
wykonania części umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara 
umowna. 

44. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy, 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności pocztowej, jeżeli 
wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację umowy. 

45. Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

46. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania działalności 
pocztowej. 

47. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 200% opłaty  
za jeden odbiór poczty z miejsca odbioru, w przypadku jeżeli Wykonawca  
nie odbierze od Zamawiającego przesyłki w dniu i czasie, o których mowa w pkt. 
29. 

48. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od 
daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego 
wysokością kary. 

49. Wezwanie do zapłaty kar umownych, wynikające z niniejszej umowy będzie 
wystawione, po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i 
wysokość kary umownej. 

50. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 

51. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. 
Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną 
kontrolą Stron oraz takie, których nie można było przewidzieć, nawet po 
powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 
kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności 
takie wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym jak: zamieszki, wojny, 



6 z 6 
 

katastrofalne działanie sił przyrody,  epidemie, zamknięcie granic, strajki 
generalne (o ile trwają dłużej niż 5 dni), a także akty władzy publicznej. Jeżeli 
wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym 
drugą Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub jej rozwiązania. 


