
                                                                                                                         Załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi  pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 

dotyczące przesyłek tj. przesyłek listowych oraz paczek, polegające na: 

1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, ekonomicznych i 

priorytetowych, paczek ekonomicznych i priorytetowych oraz usług 

komplementarnych. 

2) doręczeniu lub wydaniu przesyłek listowych oraz paczek, o których mowa w pkt. 1, 

zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania 

odbiorcy. 

2. Przez przesyłki pocztowe, będące  przedmiotem zamówienia rozumie się: 

1) przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki o wadze do 

2000 g. (formaty S, M, L): 

 zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii; 

  zwykle priorytetowe  - przesyłka nierejestrowana listowa najszybszej kategorii; 

 polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i 

doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed  utratą, ubytkiem  zawartości lub 

uszkodzeniem; 

 polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii; 

 polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za 

potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; 

 polecone  priorytetowe za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru ( ZPO) – przesyłka 

najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za 

pokwitowaniem odbioru; 

Format S- to przesyłka o masie do 500g 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 

230 mm, szerokość 160 mm. 

Format M – to przesyłka o masie do 1000g 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. 

Format L – to przesyłka o masie do 2000g o wymiarach: 

Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 



Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z 

tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm. 

2) Paczki pocztowe:  zwykłe- rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii; od 

2 kg do 10 kg  (Gabaryt A i B) 

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: długość 600 mm, szerokość 

500 mm, wysokość 300 mm. 

Gabaryt B – to paczki o wymiarach: 

Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 

500 mm lub wysokość 300 mm, 

Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku 

niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 

mm. 

3) przesyłki kurierskie:   rozumie się przesyłki krajowe najszybszej kategorii nadane w 

dniu roboczym do godziny 15:00 doręczone gwarantowanym terminie. Dla przesyłki 

standardowej doręczenie do drugiego dnia roboczego po dniu nadania. Dla przesyłki 

niestandardowej doręczenie nastąpi do czwartego dnia roboczego po nadaniu. Przyjęte 

za potwierdzeniem nadania, doręczone za pokwitowaniem odbioru o wadze do 2 kg. 

Cena za nadanie przesyłki zawiera odbiór z siedziby Zamawiającego oraz 

ubezpieczenie do kwoty co najmniej 5.000,00 zł. 

3. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1) Usługa świadczenia usług pocztowych realizowana będzie codziennie w dni robocze 

Zamawiającego, tj. od poniedziałku – do piątku. 

2) Wykonawca będzie odbierał  przesyłki nadawane przez Mazowiecką Uczelnię 

Publiczną w Płocku. 

3) Dostarczenie przesyłek, zwrotnych potwierdzeń nadania i przesyłek nieodebranych 

przez adresata do Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku odbywać się będzie 

codziennie (od poniedziałku-  do piątku)  w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30. 

4) Odbiór przesyłek nadawanych  przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną   w Płocku 

odbywać się  będzie codziennie (od poniedziałku -do piątku) w godz. 14.00 – 14.30. 

5) Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru  przez Wykonawcę.  



W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już nadanych  przesyłek (np. 

nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w 

dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) 

Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości 

wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu nadania przesyłek 

przez Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w 

dniu następnym lub ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego. 

6) Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju 

i za granicą. 

7) Deklarowany termin doręczeń przesyłek pod warunkiem nadania przesyłek do godz. 

15.00:  

a) przesyłka priorytetowa – w następnym dniu roboczym po dniu nadania dla 

krajowych ( D+1) a dla zagranicznych (D+5), 

b) przesyłka ekonomiczna - w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania dla 

krajowych  (D+3). 

8) Wykonawca  będzie przekazywał Zamawiającemu potwierdzenie odbioru przesyłki 

przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku 

nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy, pozostawia  zawiadomienie o 

próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może  

odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu 

zostawienia wiadomości u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w 

w/w terminie Wykonawca sporządza powtórnie zawiadomienie po upływie 7-go dnia 

o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru 

przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie 

odebrania przez adresata. 

9) Zamawiający zobowiązany będzie do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, 

przez co należy rozumieć: 

1) dla przesyłek rejestrowanych- wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki 

nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla 

Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla 

Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek; 

2) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych 

kategorii wagowych sporządzone  dla celów rozliczeniowych  w dwóch 

egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy  w celach 



rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie 

nadania danej partii przesyłek. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie druków: potwierdzeń 

odbioru na ogólnych zasadach (krajowe i zagraniczne), na paczki, przesyłki kurierskie,  

naklejek, sukcesywnie na prośbę Zamawiającego. 

 

11) Zamawiający będzie korzystał ze swoich opakowań dla przesyłek. Dopuszcza się 

stosowanie opakowań Wykonawcy. 

12) Zamawiający przewiduje możliwość śledzenia przesyłek pocztowych w wersji 

elektronicznej. 

13) Zamawiający stawia warunek niezmienności cen w okresie trwania umowy z 

zastrzeżeniem zmian cen jednostkowych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

14) Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na zasadach określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. w; 

1) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1041.). 

2) Międzynarodowe przepisy łączące operatorów pocztowych należących do 

Światowego Związku Operatorów Pocztowych. 

15) Wykonawca zrealizuje zamówienie  przez okres  24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r.  

16) Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego 

postępowania umieszczał na przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej 

innego Operatora Pocztowego. 

17) Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe Wykonawcy spełniały następujące 

warunki: 

 czynna, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

 oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nawą bądź logo Wykonawcy, 

umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę 

Wykonawcy, 

 gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, 

musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług 

pocztowych oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 



 musi być zorganizowana w sposób zapewniający obsługę osób niepełnosprawnych 

zgodnie z art. 62 ustawy Prawa pocztowego 

18)  Zamawiający oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, iż 

placówka dedykowana dla głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała 

skorzystanie z innych usług pocztowych Wykonawcy niezawartych w przedmiocie 

zamówienia. 

19)  Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez 

Wykonawcę, narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich 

śledzenia, dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji ulegnie 

uproszczeniu. 

20)  Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca nadawał przesyłki Zamawiającego jako 

ich nadawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce w 

miejscu Nadawcy będzie widniała nazwa podmiotu trzeciego tylko ze wskazaniem, że 

jest to korespondencja w imieniu Zmawiającego, a dodatkowo w konsekwencji na 

dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. 

 Kryterium oceny oferty: 

1) Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki 

opisu przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca  jest zobowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego ( załącznik nr 2) i 

określenia w nim cen na wszystkie składniki zamówienia. Cenę oferty stanowi suma 

wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, zawierająca wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

                                                                                                                

 

 

 


