
Zadanie Nr.2 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie nr 2 o nazwie „Świadczenie usług kurierskich w 

obrocie krajowym i zagranicznym”. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę zagranicznych, krajowych, miejskich i 

podmiejskich usług kurierskich  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

1. Rodzaje przesyłek: 

a) przesyłki krajowe (obszar całej Polski), bez podziału na strefy, 

b) przesyłki miejskie  w granicach administracyjnych Częstochowy, podmiejskie, 

c) przesyłki zagraniczne do krajów europejskich i pozaeuropejskich. 

 

2. Wszystkie przesyłki będą wysyłane z Częstochowy. 

 

3. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, nie później niż do 

godziny 15.30 z następujących miejsc na terenie Częstochowy: 

a) siedziba zamawiającego ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa, 

b) ul. Armii Krajowej 13/15,  

c) ul. Armii Krajowej 36a,  

d) ul. Zbierskiego 2/4,  

e) ul. Zbierskiego 6,  

f) ul. Dąbrowskiego 14,  

g) ul. Dąbrowskiego 76/78. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmiany miejsc odbioru przesyłek na terenie 

Częstochowy w trakcie trwania umowy. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia 

aneksu do umowy. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje oczekiwania kuriera na odbiór przesyłki od  Zamawiającego. 

 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy załadunek odebranych przesyłek. 

 

7. Czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy: 

a) W przypadku przesyłek krajowych doręczenie następnego dnia roboczego po dniu 

nadania, do godziny 16.00 do podmiotów innych niż osoba fizyczna, do godziny 20.00  do 

osób fizycznych. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach może zlecić 

Wykonawcy doręczenie przesyłki następnego dnia roboczego po dniu nadania do godziny 

9.00 do podmiotów innych niż osoby fizyczne, 

b) w przypadku przesyłek miejskich w granicach administracyjnych Częstochowy lub 

podmiejskich, doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki 

przez Wykonawcę, pod warunkiem zlecenia nadania przesyłki do godziny 12.00., 
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c) w przypadku przesyłek zagranicznych z Częstochowy do krajów europejskich doręczenie 

w terminie 5 dni roboczych po dniu wylotu samolotu. Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu spowodowane odprawą celną, 

d) W przypadku przesyłek zagranicznych z Częstochowy do krajów pozaeuropejskich 

doręczenie w terminie 7 dni roboczych po dniu wylotu samolotu. Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu spowodowane odprawą celną. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym 

niż wymienionym w punkcie 7 oraz z terminem doręczenia w sobotę lub niedzielę. 

 

9. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do minimum 

dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W wypadku nie dostarczenia przesyłki do odbiorcy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do 

Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 

 

 

10. Usługa będzie świadczona na wezwanie Zamawiającego. Zlecenia nadania będą  składane 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie 

internetowej Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający wymaga dostarczenia mu kopii (kserokopii) listu przewozowego 

potwierdzającego dostarczenie przesyłki albo innego dokumentu poświadczającego 

dostarczenie każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki. Koszt dostarczenia dokumentów 

winien być wliczony w cenę oferty. 

 

 

12. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty na sumę ubezpieczenia 50 zł 

(słownie :pięćdziesiąt złotych) każda. Koszt tego ubezpieczenia należy wliczyć w cenę oferty. 

 

13. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do ubezpieczenia przesyłki na 

wyższą kwotę ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia przesyłki na kwotę wyższą niż 50 zł obciąża 

Zamawiającego, zgodnie z ofertą. 

 

 

14. Nadawane przesyłki będą zapakowane przez Zamawiającego. 

 

15.  Należność za wykonaną usługę będzie regulowana każdorazowo po prawidłowo 

zrealizowanej usłudze od dnia podpisania umowy. 

 

 

16. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług, od dnia podpisania umowy. 
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W poniżej tabeli znajdują się rodzaje przesyłek i usług ubezpieczenia przesyłek jakie będą 

zlecane wykonawcy oraz szacunkowe ilości danej korespondencji/usług w okresie trwania 

umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek/usług. 

Faktyczne ilości realizowanych przesyłek/usług mogą odbiegać od podanych ilości 

szacunkowych. 

 
Lp  Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Średnia ilość      

przesyłek w skali roku 

 

1. 

 

Serwis zagraniczny 

(obszar Europy) 

do 0,5 kg 10 

ponad 0,5 kg do 1 kg 10 

ponad 1 kg do 5 kg 5 

ponad 5 kg do 10 kg 5 

ponad 10 kg do 15 kg 1 

ponad 15 kg do 20 kg 1 

 

2. 

 

Serwis zagraniczny 

(obszar pozaeuropejski) 

do 0,5 kg 5 

ponad 0,5 kg do 1 kg 5 

ponad 1 kg do 5 kg 1 

ponad 5 kg do 10 kg 1 

ponad 10 kg do 15 kg 1 

ponad 15 kg do 20 kg 1 

3. Serwis krajowy (teren całego 

kraju) 

 

do 0,5 kg 40 

ponad 0,5 kg do 1 kg 25 

ponad 1 kg do 5 kg 10 

ponad 5 kg do 10 kg 4 

ponad 10 kg do 15 kg 1 

ponad 15 kg do 20 kg 10 

4. 

 

 

Serwis krajowy 

(teren całego kraju) do godz. 

9.00 dnia następnego po dniu 

nadania 

 

do 0,5 kg 20 

ponad 0,5 kg do 1 kg 5 

ponad 1 kg do 5 kg 5 

ponad 5 kg do 10 kg 1 

ponad 10 kg do 15 kg 1 

ponad 15 kg do 20 kg 1 

5. Serwis miejski (na terenie 

miasta Częstochowy) 

do 0,5 kg 10 

ponad 0,5 kg do 1 kg 10 

ponad 1 kg do 5 kg 10 

ponad 5 kg do 10 kg 1 

ponad 10 kg do 15 kg 1 

ponad 15 kg do 20 kg 1 

6. Ubezpieczenie przesyłek wartość przesyłki do 500,00 zł 5 

wartość przesyłki do 1000,00 zł 5 

wartość przesyłki do 1500,00 zł 2 

wartość przesyłki do 2000,00 zł 1 

wartość przesyłki do 5000,00 zł 1 

wartość przesyłki do 10000,00 zł 2 

  wartość przesyłki do 100 tyś. zł 2 
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