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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – po modyfikacji I 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług kurierskich w obrocie krajowym, polegających na odbiorze, 

przewozie i doręczeniu przesyłek wraz z zapewnieniem ochronnych kopert dla przesyłek w obrocie krajowym 

zawierających dokumentację o wadze do 1 kg przeznaczonych do ich transportu, dla potrzeb Elbest sp. z o.o.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania przesyłek od Zamawiającego po otrzymaniu zlecenia w jednej z 

następujących form telefonicznie, drogą elektroniczną, poprzez dedykowany system informatyczny lub za 

pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy. Wykonawca przekaże odrębne dla każdego 

pracownika Zamawiającego wskazanego w Załączniku nr 1 do SOPZ loginy i hasła umożliwiające pracę w 

dedykowanym systemie informatycznym/aplikacji. Dostęp do dedykowanego systemu 

informatycznego/aplikacji będzie dla Zamawiającego bezpłatny przez cały okres trwania Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zleceń odbioru przesyłek od Zamawiającego, od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 20:00. 

4. Do składania zleceń Wykonawcy upoważnieni są pracownicy Zamawiającego. Wykaz pracowników zawarty 

jest w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

5. Przesyłki odbierane będą przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (zwanych dalej kurierami). Na 

życzenie pracownika Zamawiającego kurier zobowiązany jest do okazania wystawionego przez Wykonawcę 

upoważnienia do odbioru przesyłek. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wydania 

przesyłki pracownikowi, który nie będzie spełniał powyższych wymogów. 

6. Odbiór przesyłek odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od racy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia odbioru przesyłki w innym dniu tygodnia, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Wykonawcą możliwości realizacji usługi. 

7. Wszystkie przesyłki odbierane będą w ciągu 120 minut od otrzymania zlecenia przesyłki lub w uzgodnionym z 

Zamawiającym terminie, z miejsca wskazanego przez osobę składającą zlecenie. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia odbioru przesyłek o stałych godzinach, co zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie 

podpisania umowy. 

8. Godziny pracy oraz wykaz miejsc odbioru przesyłek określa Załącznik nr 5 do Projektu Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy oraz miejsca odbioru przesyłek w trakcie trwania Umowy. Zmiana 

takich informacji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą 

pisemnego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia odbioru przesyłki z innych miejsc niż wskazane w Załączniku nr 5. Zmiany zostaną 

wprowadzone po przeprowadzeniu uzgodnień i możliwości operacyjnych z Wykonawcą. 

9. Dowodem zlecenia przez Zamawiającego usługi kurierskiej będzie wypełniony, w co najmniej dwóch 

egzemplarzach i podpisany czytelnie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego list przewozowy. 

Jeden egzemplarz listu przewozowego otrzymuje Zamawiający, a kolejne Wykonawca. W przypadku 

korzystania przez Zamawiającego z darmowej aplikacji do nadawania przesyłek potwierdzenie nadania 

Wykonawca otrzyma w formie elektronicznej. 

10. List przewozowy powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 

a. Datę nadania przesyłki, 
b. Dokładne dane nadawcy obejmujące pełny adres z kodem pocztowym, 
c. Dokładne dane odbiorcy przesyłki obejmujące pełny adres z kodem pocztowym, 
d. Wskazanie numeru telefonu i osoby, z którą można się kontaktować w przypadku trudności z 

doręczeniem przesyłki, 
e. Oznaczenie przesyłki, określenie zawartości, wartości, wagi ogółem, ilości sztuk, wymiarów, ilości 

paczek, jeśli przesyłka nie jest nadawana w jednym opakowaniu, 
f. Czytelny podpis nadawcy przesyłki, 
g. Czytelny podpis kuriera, 
h. Czytelny podpis osoby odbierającej przesyłkę, 

i. Miejsce/pole, w którym można będzie wpisać symbol jednostki organizacyjnej należącej do 

Zamawiającego będącej nadawcą przesyłki. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia blankietów listów przewozowych z nadrukiem 

numeru listu przewozowego oraz kopert firmowych dla przesyłek zawierających dokumenty o wadze do 1 kg 

do transportu przesyłek. Wykonawca udostępni bezpłatnie aplikację elektroniczną do generowania blankietów 

listów przewozowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do adresata przesyłkę kurierską w stanie nienaruszonym i 

niezniszczonym. Zawartość przesyłki podczas transportu nie może ulec zniszczeniu, uszkodzeniu oraz nie 

może zostać ujawniona. Wykonawca dochowa szczególnie należytej staranności by chronić przed 
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zniszczeniem przesyłkę oznakowaną przez Zamawiającego znakiem „ostrożnie” lub innym odpowiednim 

znakiem. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z dodatkowej usługi „ostrożnie” opłata za usługę 

zostanie pobrana zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy w dniu nadania. 

13. W przypadku, gdy w trakcie dostarczania przesyłki do adresata, opakowanie zostanie naruszone lub 

zniszczone wówczas Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać dodatkowego zabezpieczenia 

przesyłki. W zaistniałej sytuacji Wykonawca niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia musi dostarczyć z 

przesyłką do adresata protokół opisujący to zdarzenie z opisem uszkodzenia, naruszenia lub zniszczenia 

opakowania oraz formy zabezpieczenia, jakiej dokonał. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia przesyłek nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego od 

odebrania przesyłki. 

15. Przesyłki będą ubezpieczone przez Wykonawcę na wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w transporcie przez 

Wykonawcę, w oferowanej cenie za usługę do wartości przesyłki nieprzekraczającej 2 000,00 zł 

(ubezpieczenia standardowe). 

16. Zamawiający będzie mógł ubezpieczyć przesyłkę, której wartość będzie przekraczała próg 2 000,00 zł, na 

podstawie cennika Wykonawcy. W takim przypadku koszt ubezpieczenia powyższych sum obciąża 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu nieodpłatnie możliwość śledzenia przesyłek poprzez 

system informatyczny, od momentu ich nadania do doręczenia. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany 

będzie do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi udostępnionego 

systemu informatycznego maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Wykonawca 

dopuszcza przeszkolenie pracowników online. 

18. Nadawane przesyłki będą zapakowane przez Zamawiającego, natomiast czynności ładunkowe i rozładunkowe 

należą do obowiązków Wykonawcy. 

19. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zamawiającego lub odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata 

przesyłka będzie zwracana niezwłocznie do nadawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przygotowania comiesięcznych raportów (excel) w wersji 

elektronicznej zawierających specyfikacje usług wykonanych w danym miesiącu do 3 dnia roboczego po 

zakończeniu realizacji usługi miesięcznej oraz na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do 

bezpłatnego przygotowania specyfikacji wysłanych w danym okresie przesyłek przez Zamawiającego, tj. za 

każdy kwartał, półrocze, rok. W przypadku, gdy udostępniona przez Wykonawcę aplikacja posiada 

funkcjonalność raportowania Zamawiający odstąpi od obowiązku sporządzania raportów przez Wykonawcę. 

Raport zawierać będzie informacje o rodzaju przesyłki, wadze oraz adresie  nadawcy, datę dostarczenia 

przesyłki/ datę wykonania usługi. 

21. Zestawienie przekazane wraz z fakturą zawierać będzie informacje o rodzaju przesyłki, wadze, cenie 

jednostkowej, danych nadawcy, miejscu nadania. 

22. W zależności od potrzeb Zamawiającego przesyłki będą odbierane w późniejszych godzinach, tj. 16.00 -20.00. 

Zrealizowanie odbioru poprzedzą ustalenia operacyjne z Wykonawcą. Ewentualna opłata za odbiór zostanie 

pobrana zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy na dzień wykonania usługi. 

23. Wykonawca wyznaczy osobę/osoby koordynujące pracę kurierów i odpowiedzialną za kontakt i współpracę z 

Zamawiającym, tzw. Opiekuna Klienta, m.in. w zakresie wyjaśniania niezgodności i wątpliwości związanych z 

realizacją Umowy, wystawionymi fakturami, zwrotami, reklamacjami itp. Dane teleadresowe Opiekuna  oraz 

numer infolinii koordynującej pracę kurierów zawarte zostaną w treści Umowy. 

 


