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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych oraz 
zwrotu przesyłek niedoręczonych do nadawcy, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z lokalizacji 
wskazanych przez Zamawiającego z obsługujących terenową daną lokalizację punktów nadawczo 
odbiorczych Wykonawcy. 

I. Szczegółowe warunki świadczenia usługi 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: przyjmowanie, przemieszczanie oraz doręczanie 
przesyłek pocztowych oraz zwrot przesyłek niedoręczonych do nadawcy, a także świadczenie usługi 
odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego z obsługujących terenową daną 
lokalizację punktów nadawczo odbiorczych Wykonawcy a także dostarczanie przesyłek na adresy skrytek 
pocztowych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 
rozumieć: 
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do rejestru – książek nadawczych 

sporządzonych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla placówki 
nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia będzie stanowić dla Zamawiającego 
potwierdzenie nadania przesyłki, 

b) dla przesyłek nierejestrowanych – nadawanie według zestawienia ilościowego przesyłek z podziałem na 
kategorie i przedziały wagowe sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie 
przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie 
dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również przesyłki terminowe, tj. zastrzeżone do realizacji 
przez operatora wyznaczonego, kierowane do podmiotów takich jak: 
a) sądy i organy ścigania – w szczególności w oparciu o art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 

83 §3 Ustawy o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi, art. 124 Kodeksu postępowania 

karnego, 

b) organy administracji rządowej i samorządowej – w szczególności na podstawie art. 57 §5 pkt. 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, 

c) organy podatkowe – w szczególności w oparciu o art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, 

d) pełnomocnicy lub przedstawiciele stron postępowania administracyjnego lub sądowego. 

4. W przypadku przesyłek, o których mowa w pkt. 3. a) –d) powyżej, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
skutki nadania, o których mowa odpowiednio w wymienionych tam przepisach. Wykonawca zobowiązany 
jest w przypadku przesyłek terminowych zapewnić skutek nadania u operatora wyznaczonego w dniu ich 
odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego i nie później niż w kolejnym dniu roboczym dostarczyć 
Zamawiającemu dowody ich nadania. Powyższe dotyczy również sytuacji, w których przesyłki zostaną 
nadane przez Zamawiającego poza standardowymi godzinami odbioru poczty we  wskazanej placówce 
Wykonawcy. 

5. W ramach świadczenia usług pocztowych rejestrowanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO), 
Wykonawca będzie realizował doręczenie tych przesyłek z zachowaniem terminów i w trybach określonych 
w przepisach: 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 201),  
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. 2017 poz. 1822 
ze zm.),  
- ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2017r. 
poz. 1369). 

6. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 
2000g ( gabaryt A i B) oraz zwrot przesyłek poleconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.  

Gabaryt A- to przesyłka o wymiarach: 
- minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x 140mm, 
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- maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20mm, długości 325mm, szerokości 
230mm,  
- waga do 2 kg. 

Gabaryt B- to przesyłka o wymiarach: 
- minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20mm lub długość 325mm lub szerokość 
230mm, 
- maksimum- suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900mm, przy czym 
największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600mm,  
-waga do 2 kg. 

Przez przesyłki listowe rozumie się następujące ich rodzaje: 

-przesyłka listowa nierejestrowana 
a) ekonomiczna (zwykła) – przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej kategorii, 
b) ekonomiczna (zwykła) priorytetowa- przesyłka listowa najszybszej kategorii. 

- przesyłka listowa polecona (rejestrowana) 
c) ekonomiczna (zwykła) – przesyłka będąca przesyłką, przemieszczaną i doręczaną w sposób 

zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. 
d) ekonomiczna (zwykła) priorytetowa – przesyłki najszybszej kategorii. 
e) polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania 

i doręczona za pokwitowaniem odbioru. 
f) polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO)- przesyłka najszybszej kategorii 

przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru.  

Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 
g (Format przesyłek S, M, L ) oraz zwrot przesyłek poleconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.  

Format S- to przesyłka o wymiarach: 
- maksymalny wymiar koperty C5 (162 x 229 x 20mm) do 500g 
Format M- to przesyłka o wymiarach: 
-maksymalny wymiar koperty C4 ( 229 x 324 x 20mm) do 1000g 
Format L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym 
długość nie może być większa niż 600mm)- do 2000g 

Przez przesyłki listowe rozumie się następujące ich rodzaje: 
-przesyłka listowa nierejestrowana 
a) Ekonomiczna (zwykła) – przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej kategorii. 
b) Ekonomiczna (zwykła) priorytetowa- przesyłka listowa najszybszej kategorii. 
- Przesyłka listowa polecona (rejestrowana) 
c) Ekonomiczna (zwykła) – przesyłka będąca przesyłką, przemieszczaną i doręczaną w sposób za-
bezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. 
d) Ekonomiczna (zwykła) priorytetowa – przesyłki najszybszej kategorii. 
e) polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem na-
dania i doręczona za pokwitowaniem odbioru. 

f) polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO)- przesyłka najszybszej kategorii 
przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru 

7. Wzory książek nadawczych oraz zestawień ilościowych przesyłek będą uzgodnione z Wykonawcą. 

8. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, 
nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 

9. Odbiór przesyłek do wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy poprzez umieszczenie pieczęci, podpisu i daty w pocztowej książce nadawczej 
– dla przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek – dla przesyłek zwykłych. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą czynną minimum do godziny 
14:45 na terenie miasta Lublin. 

11.  Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowywania nadawanych przesyłek zgodnych co do 
ilości, wagi i gabarytu z dzienną  książką nadawczą. 

12. Zamawiający będzie wykorzystywał wyłącznie własne opakowania przesyłek listowych. 
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13. Zamawiający będzie korzystał z wzorów druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą 
przed podpisaniem Umowy. 

14. Wszelkie specjalne oznaczenia przesyłek wymagane przez Wykonawcę oraz wszelkie wymagane druki 
potwierdzenia odbioru lub nadania przesyłek, muszą być zapewnione przez Wykonawcę w ramach 
wynagrodzenia umownego. 

15. Jeśli przesyłki wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla 
danego operatora, Wykonawca dostarczy je we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia umownego. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej przesyłki w miejscu przeznaczonym 
na znak opłaty pocztowej napisu (nadruku) lub odcisku pieczęci o treści właściwej dla operatora 
pocztowego, umożliwiającej identyfikację umowy, na podstawie której są świadczone usługi pocztowe. 

17. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nadawanych przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy 
ich nadanie i doręczenie do adresata bez ubytku i uszkodzenia, określając jednocześnie rodzaj przesyłki i 
znak opłaty lub informację o sposobie uiszczenia opłaty za przesyłkę. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, przesyłek przygotowanych do nadania, a następnie nadania tych 
przesyłek w wyznaczonej placówce nadawczej, z lokalizacji Zamawiającego. 

19. Odbiór przesyłek odbywał się będzie do 5 razy w tygodniu, w dni robocze, od, poniedziałku do piątku w 
godzinach od 13:15 do 14:00 lub w wyznaczonych przez Zamawiającego dniach tygodnia w kancelarii 
siedziby Zamawiającego ul. Puławska 28, 20-822 Lublin. Zamawiający informuje, że będzie nadawał 
przesyłki w wyznaczonej przez Wykonawcę placówce, położonej w odległości nie większej niż 2 km w od 
siedziby biura Zamawiającego. 

20. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Na życzenie pracownika 
Zamawiającego przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie każdorazowo do okazania wystawionego 
przez Wykonawcę upoważnienia do odbioru przesyłek. Osoby upoważnione do odbioru przesyłek od 
Zamawiającego będą posiadały identyfikator służbowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmowy wydania przesyłek pracownikowi, który nie będzie spełniał powyższych wymogów oraz 
pracownikowi, którego wygląd lub zachowanie nie będzie dawał rękojmi należytego wykonania usługi (np. 
będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających). Powyższe będzie uznane za zwłokę w 
odbiorze przesyłek pocztowych od Zamawiającego i Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar 
umownych. 

21. Odpowiedzialność za przesyłki po ich przekazaniu osobie upoważnionej ze strony Wykonawcy spoczywa 
na Wykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązany będzie doręczać wszystkie przychodzące za jego pośrednictwem przesyłki 
pocztowe, zwroty przesyłek niedoręczonych oraz zwrotne potwierdzenia odbioru do lokalizacji 
Zamawiającego w zakresach godzinowych 6:45-14:30 w kancelarii biura LPEC S.A. ul. Puławska 28, 
20-822 Lublin. 

23. Zamawiający określa maksymalne terminy doręczeń przesyłek jak niżej: 

a) przesyłki listowe niebędące przesyłkami najszybszej kategorii – gwarantowane doręczenie w ciągu 4 dni 
roboczych od dnia nadania na terenie kraju, 

b) przesyłki listowe z przyspieszonym terminem doręczenia – gwarantowane doręczenie w ciągu jednego 
dnia roboczego od dnia nadania na terenie kraju. 

Zamawiający określa terminy doręczeń przesyłek jak niżej:  
a) przesyłki listowe nie będące przesyłkami najszybszej kategorii – przewidywalny termin realizacji usługi to 

trzy dni robocze po dniu nadania (D+3), 
b) przesyłki listowe z przyśpieszonym terminem doręczenia (priorytetowe)- przewidywalny termin realizacji 

usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania ( D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00. 

24. W przypadku nieobecności adresata, pracownik Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (tzw. „pierwsze 
awizo”) o próbie dostarczenia przesyłki listowej rejestrowanej ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może 
odebrać przesyłkę. Termin odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po 
dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest „awizowana” dwukrotnie w odstępach 7 
dni. Po upływie terminu odbioru, przesyłka listowa zwracana jest niezwłocznie Zamawiającemu wraz z 
podaniem przyczyny zwrotu przesyłki. 
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25. W przypadku awizowania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym nadanych przez Zamawiającego, 
przesyłki te będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy. 
Jednocześnie każdy z punktów awizowania Wykonawcy musi spełniać następujące warunki:  

a) czynny co najmniej we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy  

b) oznakowany w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy  

c) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać 
wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, zapewniające konstytucyjne 
prawo do ochrony tajemnicy komunikowania się (tajemnicy korespondencji); 

d) przystosowany do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych lub zapewniający obsługę osób 
niepełnosprawnych. 

26. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość placówek nadawczo/odbiorczych, zapewniających 
sprawne dostarczanie przesyłek listowych na terenie całego kraju. 

II. Zestawienie rodzajów przesyłek pocztowych, które będą wysyłane przez Zamawiającego w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia: 

 
Przesyłki pocztowe (listowe) na okres 24 m-cy 

Lp. Przesyłki pocztowe Waga Ilość orientacyjna 
(24 m-ce) 

I grupa Listy zwykłe 

a) Ekonomiczna zwykła Gabaryt A do 350g 50 000 szt. 

b) Ekonomiczna zwykła Gabaryt A ponad 350g do 1000g 
 

1 570 szt. 

c) Ekonomiczna zwykła Gabaryt A ponad 1000g do 2000g 
 

1500 szt. 

d) Ekonomiczna zwykła Gabaryt B do 350g 1 012 szt. 

e) Ekonomiczna zwykła Gabaryt B ponad 350g do 1000g 1 100 szt. 

f) Ekonomiczna zwykła Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 1 400 szt. 

II grupa Listy priorytetowe 

a) Ekonomiczna priorytetowa Gabaryt A do 350g 11 465 szt. 

b) Ekonomiczna priorytetowa ponad 350g do 1000g 800 szt. 

c) Ekonomiczna priorytetowa ponad 1000g do 2000g 576 szt. 

d) Ekonomiczna priorytetowa Gabaryt B do 350g 900 szt. 

e) Ekonomiczna priorytetowa Gabaryt B ponad 350g do 1000g 600 szt. 

f) Ekonomiczna priorytetowa Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 800 szt. 

 Listy zwykłe zagraniczne, listy polecone zagraniczne 

g) List zwykły zagraniczny Gabaryt A do 350g 20 szt. 

h) List zwykły zagraniczny Gabaryt A ponad 350g do 1000g 5 szt. 

i) List zwykły zagraniczny Gabaryt A ponad 1000g do 2000g 5 szt. 
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j) List zwykły zagraniczny Gabaryt B do 350g 10 szt. 

k) List zwykły zagraniczny Gabaryt B ponad 350g do 1000g 5 szt. 

l) List zwykły zagraniczny Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

ł) List polecony zagraniczny Gabaryt A do 350g 10 szt. 

m) List polecony zagraniczny Gabaryt A ponad 350g do 1000g 5 szt. 

n) List polecony zagraniczny Gabaryt A ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

o) List polecony zagraniczny Gabaryt B do 350g 5 szt. 

p) List polecony zagraniczny Gabaryt B ponad 350g do 1000g 5 szt. 

r) List polecony zagraniczny Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

III grupa Listy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

a) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt A 

do 350g 3 462 szt. 

b) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt A 

ponad 350g do 1000g 200 szt. 

c) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt A 

ponad 1000g do 2000g 100 szt. 

d) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt B 

do 350g 200 szt. 

e) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt B 

ponad 350g do 1000g 100 szt. 

f) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Gabaryt B 

ponad 1000g do 2000g 100 szt. 

 
Przesyłki pocztowe (listowe) na okres 24 m-cy 

Lp. Przesyłki pocztowe Waga Ilość orientacyjna 
(24 m-ce) 

I grupa Listy zwykłe 

a) Ekonomiczna zwykła Format S do 500g 51 012 szt. 

b) Ekonomiczna zwykła Format M do 1000g 
 

2 670 szt. 

c) Ekonomiczna zwykła Format L do 2000g 
 

2 900 szt. 

II grupa Listy priorytetowe 

a) Ekonomiczna priorytetowa Format S do 500g 12 365 szt. 

b) Ekonomiczna priorytetowa Format M do 1000g 
 

1 400 szt. 

c) Ekonomiczna priorytetowa Format L do 2000g 
 

1 376 szt. 

 Listy zwykłe zagraniczne, listy polecone zagraniczne 
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d) List zwykły zagraniczny Gabaryt A do 350g 20 szt. 

e) List zwykły zagraniczny Gabaryt A ponad 350g do 1000g 5 szt. 

f) List zwykły zagraniczny Gabaryt A ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

g) List zwykły zagraniczny Gabaryt B do 350g 10 szt. 

h) List zwykły zagraniczny Gabaryt B ponad 350g do 1000g 5 szt. 

i) List zwykły zagraniczny Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

j) List polecony zagraniczny Gabaryt A do 350g 10 szt. 

k) List polecony zagraniczny Gabaryt A ponad 350g do 1000g 5 szt. 

l) List polecony zagraniczny Gabaryt A ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

ł) List polecony zagraniczny Gabaryt B do 350g 5 szt. 

m) List polecony zagraniczny Gabaryt B ponad 350g do 1000g 5 szt. 

n) List polecony zagraniczny Gabaryt B ponad 1000g do 2000g 5 szt. 

III grupa Listy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

a) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Format S 

do 500g 3 662 szt. 

b) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Format M 

do 1000g 300 szt. 

c) Polecona priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru Format L 

do 2000g 200 szt. 

Zamawiający nie będzie zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zrealizowania w 100% 
podanych ilości przesyłek. Ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych 
ilości.  

 

Zmiany wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi na wniesione w zapytania (dn. 21.03.2019 r.) 

Zmiany wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi na wniesione w zapytania (dn. 22.03.2019 r.) 

 


