
 

Załącznik nr 2 

Do zamówienia nr IBE/710/2022 

Opis przedmiotu zamówienia  

Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 

potrzeb Instytutu Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. 

 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach w  ramach projektów międzynarodowych 
jak również w ramach prowadzonej działalności statutowej.  
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) w obrocie 

krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych, ewentualnych ich zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Instytutu 

Badań Edukacyjnych. 

 2. Przez Wykonawcę – Operatora pocztowego rozumie się przedsiębiorcę, który wykaże, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i 

doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, w oparciu o wpis do rejestru operatorów 

pocztowych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ). 

3. Doręczanie przesyłek odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego: ul. Górczewska 8, 01-180 

Warszawa, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy w 

godzinach 8:00 -16:00. Wskazane godziny są godzinami dostępności recepcji IBE- Zamawiającego. 

4. Odbiór przesyłek odbywać się będzie z siedziby zamawiającego: ul. Górczewska 8, 01-180 

Warszawa, w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach między 12:00, a 13:00 z wyłączeniem 

sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany adresów wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej bez konieczności sporządzania Aneksów do 

Umowy. W przypadku, kiedy dzień wskazany w pkt. 4 powyżej przypadnie na dzień inny niż Dzień 

Roboczy, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować odbiór przesyłek w następnym Dniu 

Roboczym, a nie w kolejnym dniu wynikającym z pkt. 4 powyżej.  

6. Zamawiający w dołączonym do OPZ  formularzu ofertowym określił rodzaje przesyłek oraz 

szacunkowe ilości tych przesyłek nadawane przez Zamawiającego. Szacunkowy wykaz ilości przesyłek 

służy jedynie przybliżonemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia oraz nie stanowi 

zobowiązania Zamawiającego do nadawania przesyłek we wskazanych ilościach.  

7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie faktycznie 

nadanych przesyłek i zwrotów według cen jednostkowych zawartych w przedstawionym przez 

Wykonawcę formularzu ofertowym. W przypadku zmiany cen usług powszechnych w trybie 

przewidzianym przepisami Prawa Pocztowego, strony niezwłocznie zawrą Aneks do Umowy, w 



 

którym określą stawki cen jednostkowych ze skutkiem od dnia wejścia w życie cennika usług 

powszechnych.  Za przesyłki nadane a nie wymienione w formularzu ofertowym, opłata będzie 

zgodna z cennikiem Wykonawcy. 

8. Przedmiotem zamówienia będą:  

a) przesyłki krajowe: przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne, przesyłki listowe 

nierejestrowane priorytetowe, przesyłki listowe polecone ekonomiczne, przesyłki listowe 

polecone priorytetowe, paczka ekonomiczna, paczka priorytetowa, potwierdzenie odbioru 

b) przesyłki zagraniczne: przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne, przesyłki listowe 

nierejestrowane priorytetowe, przesyłki listowe polecone priorytetowe, paczka ekonomiczna, 

paczka priorytetowa, potwierdzenie odbioru 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez 

Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia. 

II. Zasady realizacji zamówienia: 

1. Termin realizacji umowy: od 01.01.2023  do 31.12.2023 r. lub wyczerpania środków 

finansowych  na umowie. 

2. Wynagrodzenie należne z tytułu usług pocztowych płatne będzie każdorazowo na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze specyfikacją wykonanych usług, stosując miesięczny 

okres rozliczeniowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu w przypadku 

faktur wystawianych papierowo. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur drogą mailową przez 

Wykonawcę. W przypadku faktur wystawianych drogą mailową Zamawiający wyraża zgodę 

by termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury. 

4. Za monitorowanie wydatkowania  środków w ramach umowy odpowiada Zamawiający. 

5. Wykonawca powinien posiadać możliwość realizacji wszystkich usług stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia. 


