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        Załącznik nr 1 do SWZ 
nr sprawy: LDZ-WA.271.1.2021 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (przesyłki 
nadawane przez Zamawiającego muszą być dostarczane na terenie całego kraju)  
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
oraz zwrotów niedoręczonych przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia i zwrotne 
potwierdzenie odbioru do przesyłek rejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. 2020, poz. 1041 z późn. zm.) oraz pozostałymi 
przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

2. Zestawienie rodzaju i ilości poszczególnych przesyłek zawiera załącznik nr 7 do SWZ – Formularz 
cenowy. Zamawiający zastrzega, że podana w załączniku nr 7 do SWZ ilość przesyłek jest 
szacowana i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rzeczywiste ilości 
przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości 
podanych w załączniku nr 7 do SWZ. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zmiany  
i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji 
umowy.  
W przypadku nadania przez Zamawiającego większej, niż podana w załączniku nr 7 do SWZ, ilości 
przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających ze 
złożonej przez Wykonawcę oferty, znajdujących się w Formularzu cenowym. Każda z usług 
wskazana w załączniku nr 7 do SWZ musi być dostępna dla każdego Oddziału terenowego 
podległego Zamawiającemu. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

4. Nadawanie przesyłek przez Zamawiającego realizowane będzie poprzez dostarczenie ich do 
wskazanych przez Wykonawcę punktów pocztowych  – od poniedziałku do piątku w dni robocze, 
co najmniej od godziny 9.00 do godziny 15.00. 
Punkty pocztowe do których Zamawiający będzie dostarczał przesyłki winny znajdować się 
 w odległościach nie większych niż: 
- 10 km od siedziby Urzędu w Łodzi,  Łódź, ul. Suwalska 29 
-  2 km od siedziby Oddziału w Brzezinach,  Brzeziny, ul. Sienkiewicza 14  
-  2 km od siedziby Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65 
-  2 km od siedziby Oddziału w Sieradzu, Sieradz, Plac Wojewódzki 3. 

5. W przypadku gdy punkt pocztowy (dla danej siedziby) znajduje się w odległości większej niż 
wskazana powyżej odbiór przesyłek przez Wykonawcę odbywać się będzie z określonych wyżej 
lokalizacji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego w godzinach 13.30 – 15.00. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego dostarczania (nadania) przesyłek do punktu 
pocztowego w przypadku takiej konieczności, co najmniej od godziny 9.00 do godziny 15.00. 

 
6. Dostarczanie przesyłek do Zamawiającego realizowane będzie przez Wykonawcę na adresy: 

- Urzędu Statystycznego w  Łodzi: ŁÓDŹ, ul. Suwalska 29, parter, pok. 6 – kancelaria; 
- Oddziału w Brzezinach: BRZEZINY, ul. Sienkiewicza 14, pok. 30 - sekretariat; 
- Oddziału w Piotrkowie Tryb: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. Wronia 65, pok. 108 – sekretariat; 
- Oddziału w Sieradzu: SIERADZ, Plac Wojewódzki 3, VIII piętro, pok. 810 – sekretariat. 
Pod w/w adresy Wykonawca będzie dostarczał pocztę we wszystkie dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, ale nie później niż do godziny 13.00.  
 

 
7. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny 

podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki 
będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane 
w oryginalnych kopertach Zamawiającego i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów 
i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. 
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Zarówno na kopertach jak i na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe 
Zamawiającego (musi figurować na nich jako nadawca). 

 
8. Rozliczenie umowy odbywać się będzie w okresie obrachunkowym 1 miesiąca kalendarzowego, 

na podstawie faktycznej ilości przesyłek oraz cen jednostkowych wskazanych w ofercie, w 
formie: 
a) opłaty z góry – przy użyciu maszyny do frankowania, 
b) opłaty z dołu – bez użycia maszyny do frankowania oraz przesyłki zwracane do Nadawcy po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 
Zamawiający posiada maszynę do frankowania firmy Ascom – Hasler System F120 użytkowaną w 
jego siedzibie w Łodzi, ul. Suwalska 29. 
Strony dopuszczają możliwość zmiany typu maszyny do frankowania, jeśli w trakcie trwania 
umowy przestanie ona spełniać warunki, określone w przepisach prawa i wewnętrznych 
uregulowań Wykonawcy, regulujących zasady użytkowania maszyn frankujących,  
w szczególności w zakresie aktualnego świadectwa dopuszczenia do obrotu pocztowego lub  
w przypadku wycofania jej z eksploatacji. Fakt ten musi być wcześniej uzgodniony  
z Zamawiającym co najmniej 3 miesiące przed koniecznością powyższej zmiany. Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitej rezygnacji rozliczania opłat za przesyłki za 
pomocą maszyny do frankowania. 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą będzie dokonywał wpłat kaucji, dla przesyłek 
opłacanych przy pomocy maszyny do frankowania, na zabezpieczenie należności na poczet 
przyszłych usług pocztowych w terminach i kwotach ustalonych przez strony. 
W przypadku niewykorzystania wpłaconych kaucji na maszynę do frankowania przed 
zakończeniem terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
niewykorzystanej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego. 

 
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu specyfikację (zestawienie ilości  

i wartości) nadanych w danym miesiącu kalendarzowym przesyłek, najpóźniej do 7-go dnia 
następnego miesiąca. 
 

10. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć, nadruk itp. wykonane według wzoru dostarczonego 
przez Wykonawcę lub wydruk z matrycy maszyny frankującej. 

11. Zamawiający, ze względu na specyfikę prowadzonych badań oraz z uwagi na obowiązek 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zastrzega sobie możliwość nadawania 
przesyłek pocztowych bez wskazania imienia i nazwiska odbiorcy, a jedynie ze wskazaniem 
adresu, pod który przesyłka ma być dostarczona. 
 

12. W przypadku świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek pocztowych nieujętych w 
Formularzu cenowym – załącznik nr 7 do SWZ, podstawą rozliczeń będą cent zawarte w 
obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek pocztowych cenniku opłat za usługi pocztowe 
świadczone przez Wykonawcę, wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.). 
 

 
 


