
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin   Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Nr postępowania: M-2373-15/2020  Strona 1 z 3  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich o charakterze 

powszechnym polegających na: 

1) Zadanie nr 1 - przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych                   

w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, t.j. 

- przesyłek listowych nierejestrowanych (w tym list zwykły), 

- przesyłek rejestrowanych (w tym: list polecony, list polecony ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru), 

- przesyłek kurierskich z gwarantowanym terminem doręczenia, 

- zwrot przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom. 

2) Zadanie nr 2 - nadawanie paczek wymienionych w załączniku nr 3a. 

3) Zadanie nr 3 – nadawanie paczek gabarytowych wymienionych w załączniku nr 3a. 

 

2. Szczegóły realizacji: 

1.Nadawanie przesyłek pocztowych (zadanie nr 1) następuje przy pomocy tzw. 

elektronicznego nadawcy – aplikacji do wprowadzania przesyłek. Aplikacja umożliwia 

rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów w formie elektronicznej oraz śledzenie 

przesyłki. Wykonawca zobowiązany będzie przeszkolić personel zamawiającego w celu 

poprawnego korzystania z aplikacji. Jednocześnie istnieje możliwość prowadzenia przez 

Zamawiającego ręcznego rejestru nadawania przesyłek pocztowych. 

2. Nadawanie paczek (zadanie nr 2) następuje po zgłoszeniu Wykonawcy, do godziny 

12:00 danego dnia, w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wykonawca po przyjęciu 

zlecenia odbioru nadania paczki w celu potwierdzenia przekazuje Zamawiającemu 

(telefonicznie lub elektronicznie na adres email Zamawiającego) nr zlecenia/nadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru paczki od Zamawiającego, w dniu jej 

zgłoszenia, do godziny 14:30. Zamawiający dopuszcza możliwość nadania paczki                        

w siedzibie Wykonawcy, o ile jest ona w miejscu nadania, t.j. Koszalin lub Słupsk. 

3. Nadawanie paczek (zadanie nr 3) następuje po zgłoszeniu Wykonawcy, do godziny 

12:00 danego dnia, w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wykonawca po przyjęciu 

zlecenia odbioru nadania paczki w celu potwierdzenia przekazuje Zamawiającemu 

(telefonicznie lub elektronicznie na adres email Zamawiającego) nr zlecenia/nadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru paczki gabarytowej od Zamawiającego, w dniu 

jej zgłoszenia, do godziny 14:30. 

3. Opłata za usługę następuje bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu: 

a) za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy, 

b) podstawą rozliczeń finansowych jest ustalona na podstawie obowiązujących w dniu 

nadania cenników, suma opłat za: 

- nadane przesyłki stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych, 

- przesyłki rejestrowane zwracane do Nadawcy stwierdzone na podstawie dokumentów 

oddawczych, 

- faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane 

będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, 

- należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto 

wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

c) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów 

i usług Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od 

towarów i usług według obowiązującej stawki. 
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d) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cennika usług pocztowych 

wprowadzona w trybie przewidywanym w Ustawie Prawo Pocztowe - Zamawiający 

zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie ze zmienionym cennikiem. 

e) zmiany wskazane powyżej nie wymagają wprowadzenia zmian w umowie w formie 

aneksu pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego z minimum                           

5 dniowym wyprzedzeniem o zastosowaniu powyższych zapisów. 

4. Usługi pocztowe/kurierskie, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na 

zasadach określonych w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,                             

w szczególności: 

a) ustawa z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2020.1041). 

b) rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018.106). 

c) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 

z 2020.256). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji usług od 

Zamawiającego zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności                

z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018.106). 

6. Strony zgodnie ustalają, że zmiana wysokość cen jednostkowych brutto może nastąpić 

w przypadku akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nowych 

taryfikatorów opłat pocztowych, zgodnie z jego zasadami określonymi w ustawie Prawo 

Pocztowe. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej 

postanowienia po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

należytego wykonania umowy wraz ze wskazaniem nieprawidłowości i oczekiwanych 

zmian. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości                           

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

9. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która 

została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 

10. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie do 30 dni od momentu wystąpienia 

okoliczności warunkujących odstąpienie od umowy lub jej zerwanie. 

11. Złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu następuje za 

pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego 

w siedzibie drugiej Strony z chwilą otrzymania oświadczenia. Chwilą otrzymania 

oświadczenia jest dzień doręczenia listu poleconego lub złożenia pisma w siedzibie 

drugiej Strony. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone 

adresatowi, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w niniejszej umowie 

12. Szczegółowy opis zamówienia określający wymagany przez Zamawiającego zakres 

usług zawiera załącznik nr 3a do niniejszego zapytania. 

 

Akceptuję powyższe warunki:  
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………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 


