
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, 

sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w 

kraju i zagranicą oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Zarządu Mienia Skarbu 

Państwa, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1041), w tym spełniających wymogi związane z oddaniem przesyłki 

wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1575, poz. 1578) jak również Kodeksu postępowania administracyjnego 

z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, 1298), przez podmiot 

spełniający kryteria określone w art. 71 ustawy Prawo pocztowe[Wybór operatora 

wyznaczonego]. 

2. Wykaz rodzaju przesyłek objętych przedmiotem zamówienia wraz z 

planowanąszacunkową ilością przesyłek w okresie objętym umową określa poniższa 

tabela 

 

 

Rodzaj przesyłki 

 
jm. 

 
Szacunkowa 

ilość w 
okresie 36 
miesięcy 

2021 2022 2023 
Waga 

przesyłki 

 
 1 

Przesyłka Polecona krajowy za 
potwierdzeniem odbioru. 

szt. 
150.000 

 
50.000 50.000 50.000 do 500 g 

2 Zwrot przesyłek,poleconych 
krajowych za potwierdzeniem 

odbioru nieodebranych, do siedziby 
Zamawiającego 

szt. 30.000 10.000 10.000 10.000 do 500 g 

3 

Przesyłka polecona zwykła krajowa 
 

szt. 
 

1800 
600 600 600 

 
ponad 

500 g do 
1000 g 

4 

Przesyłka zwykła krajowa szt. 120.000 40.000 40.000 40.000 do 500 g 

5 

Przesyłka polecona krajowa 
PRIORYTET 

 
szt. 

 
750 

250 250 250 
 

do 500 g 

6 

Przesyłka polecona zagraniczna 
PRIORYTET - Europa 

szt. 450 150 150 150 do 50 g 

7 

Potwierdzenie odbioru priorytetowej 
przesyłki poleconej zagranicznej - 

Europa 
szt. 450 150 150 150  

8 

Przesyłka polecona zagraniczna 
PRIORYTET – pozostałe kraje 

świata 
szt. 60 20 20 20 do 50 g 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-pocztowe-17938059/art-71
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-pocztowe-17938059/art-71


3. Odbiór przesyłek winien nastąpić z siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Prosta 69 

odnośnie korespondencji wychodzącej w dniach pracy tj. poniedziałek – piątek, w 

godzinach 13:00-15:30 i dostarczony dostawy do punktu nadawczego Oferenta. 

4. Oferent winien zapewnić potwierdzenie oddania przesyłki poleconej w dacie odebrania 

tej przesyłki z siedziby Zamawiającego.  

5. Dostarczanie przesyłek pocztowych w trybie zwykłym (maksymalnie 3 dni od daty 

nadania z siedziby Zamawiającego) i priorytetowym (maksymalnie 1 dzień od daty 

nadania z siedziby Zamawiającego), z zastrzeżeniem pkt 9. 

6. Doręczanie pokwitowanych przez adresata zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO) 

przesyłek, w formie papierowej, nastąpi niezwłocznie po ich doręczeniu, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od daty pokwitowania odbioru 

przesyłki przez adresata do dnia doręczenia tego pokwitowania na adres siedziby 

Zamawiającego. 

7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie uiszczał opłatę pocztową  

w formie opłaty z dołu tj. bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie 

późniejszym niż dzień nadania przesyłek. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostkowego zlecenia przesyłek nie ujętych 

w zestawieniu, płatnych wg cennika Oferenta. 

9. Oferent nie będący operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe jest zobowiązany do doręczenia określonych przez 

Zamawiającego przesyłek pocztowych (przesyłki sądowe) w jeden z następujących 

sposobów: 

1) adresatowi na adres wskazany na przesyłce, 

2) oddania przesyłki pocztowej w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

Oferent jest zobowiązany do doręczenia przesyłek w jeden z wyżej określonych 

sposobów tego samego dnia, w którym przesyłki pocztowe (przesyłki sądowe) zostały 

mu przekazane zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 

9 

Potwierdzenie odbioru priorytetowej 
przesyłki poleconej zagranicznej – 

pozostałe kraje świata 
szt. 60 20 20 20  

 

 
Liczba 

miesięcy 

Cena 
netto 

Stawka 
podatku  
VAT % 

Cena 
brutto 

 

10 Odbiór korespondencji z 
siedziby Zamawiającego w 
okresie od 01.01.2021 r.  

do dnia 31.12.2023 r. 

 
36 miesięcy  

 
    


