
Umowy podpisane w grudniu 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komórka 
organizacyjna SN numer umowy data umowy kontrahent przedmiot umowy wartość umowy uwagi

Biblioteka 02.12.2015 CHZ ARS POLONA S.A.
PRENUMERATA CZASOPISM 
ZAGRANICZNYCH w 2016 80 556,12 przeprowadzone 1 

postępowanie

Biblioteka 02.12.2015 RUCH S.A.

UMOWA O SYSTEMATYCZNĄ 
DOSTAWĘ PRASY i CZASOPISM 
POLSKICH w 2016 156 233,60

Biuro Organizacyjne
KPP VI-077-2/15 , IPK 
5953385 15.12.2015 INPOST USŁUGI POCZTOWE w 2016 r. i 2017 r. 443 158,80



UMOWA 
DOTYCZĄCA OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM w 2016 r.

zawarta d n i a . . 2015 r. pomiędzy:

SĄDEM NAJWYZSZYM

z siedzibą w  Warszawie ( 00-951) przy pl. Krasińskich 2/4/6 
zwanym dalej "O dbiorcą", 

reprezentowanym przez:

1. Antoniego Cyrana -  Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego

2. Barbarę Urban — Dyrektora Biura Finansowego, Głównego 
Księgowego Sądu Najwyższego

a
CHZ ARS POLONA S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 43860, numer NIP 525-17-00-016 oraz 
REGON 010852882, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 447 150 złotych, wpłacony 
w całości

zwaną dalej "Importerem”,
Reprezentowaną przez:

1. Adama Wąsika - Wiceprezesa
2. Adama Kopcia - prokurenta

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Biblioteki Sądu Najwyższego czasopism  
zagranicznych wymienionych w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będą objęte 
cyklem wydawniczym za rok 2016.

2. Terminy dostaw czasopism : 2-4 tygodnie od daty ukazania się numeru.

§2

Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto 80 556,12 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt sześć 12/100 PLN ) i obejmuje opłaty za dostawę bezpośrednią (od
wydawcy do biblioteki) pocztą zwykłą, z wyjątkiem tytułów, które są rozsyłane wyłącznie
pocztą lotniczą.

§ 3

1. Wartość przedmiotu umowy określona w  § 2 może ulec zmianie w  wypadku nastąpienia 
okoliczności niezależnych od Importera i niemożliwych do przewidzenia w  chwili 
zawierania umowy, takich jak:

- zmiana stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłat 
celnych (importowych),



zmiany kursów walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w okresie ważności 
umowy,

- zmiany cen danego tytułu u wydawcy. ^
W wypadku wzrostu cen Importer jest obowiązany każdorazowo podać przyczynę* zmian i 
na życzenie Odbiorcy udostępnić kopie dokumentacji, a w  wypadku zmiany przepisów 
prawnych powołać te przepisy.

Importer zobowiązuje się do:
1) przyjmowania i potwierdzania zamówień Odbiorcy,
2) przyjmowania w ciągu roku bez przedpłaty dodatkowych zamówień na prenumeratę, 

których wartość nie przekracza 15 % wartości rocznego zamówienia; należność za 
takie zamówienia będzie regulowana w ramach należnych przedpłat, a po 
przekroczeniu 15 % wartości rocznego zamówienia, dodatkowe zamówienia będą 
płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za te zamówienia,

3) przedstawiania orientacyjnej wyceny wydawnictw interesujących Odbiorcę,
4) regularnej i terminowej realizacji zamówień Odbiorcy na zasadach określonych 

umową oraz do koordynowania dostaw wydawnictw pod adresy wskazane w  
zamówieniach,

5) załatwiania formalności celnych (również w wypadku zatrzymania przesyłki w  
urzędzie celnym),

6) sporządzania faktur VAT stosownie do potrzeb Odbiorcy (np. wg dat zamówień, 
kosztów, adresów wysyłkowych, itp.),

7) udostępniania - na życzenie Odbiorcy - kopii dokumentacji księgowej o przebiegu 
rozliczenia przedpłaty, sporządzania zestawień okresowych, przekazywania 
aktualnego stanu konta,

8) załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty w  sposób określony w § 8, 
oraz prowadzenia całej korespondencji związanej z realizacją zamówień,

9) informowania o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów (m.in. zeszyty 
specjalne, dodatki, opóźnienia w wydawaniu, zmiana lub zawieszenie tytułu, itp.),

10) informowania o zmianie foręny wydawania tytułu, np. gdy dany tytuł przestanie się 
ukazywać w wersji drukowanej, a zacznie być wydawany w  wersji elektronicznej,

11) przesyłania informacji o nowych czasopismach (w tym również egzemplarze 
okazowe) z dziedzin interesujących Odbiorcę,

12) udzielania informacji bibliograficznych, przesyłania prospektów i katalogów 
wydawniczych,

13) dostarczenia haseł dostępu do zasobów elektronicznych tych tytułów, które są 
oferowane nieodpłatnie przez wydawców.

Odbiorca zobowiązuje się do:
1) regulowania przelewem należności za dostawy; należność za realizację 

przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem w 2 ratach:
a) 1 rata w wysokości 25% sumy należności za rok 2016 w  grudniu 2015 r.;
b) 2 rata w  wysokości 75% sumy należności za rok 2016 w  terminie do 15 stycznia

2) wpłacania należności na podstawie niniejszej umowy na konto Importera w banku: 
Bank Spółdzielczy w  Skierniewicach nr 49 9297 0005 0771 9553 2070 0001 

Za dokonanie zapłaty uważa się złożenie polecenia przelewu przez Odbiorcę.

§ 4

§ 5

2016 r.;
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§ 6

Za niedostarczone numery czasopism przysługuje Odbiorcy refundacja z zastrzeżeniem 
postanowień § 7.

1. W wypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów dostaw Importer na pisemny 
wniosek Odbiorcy zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
nie dostarczonego czasopisma za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
czasopisma.

2. W wypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów uregulowania przedpłaty Odbiorca 
zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

1. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach będą składane przez Odbiorcę w formie 
pisemnej, w terminie do 8 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru 
czasopisma.

2. Ustala się następujące terminy składania u Importera reklamacji dotyczących:

- defektów fizycznych (uszkodzeń w  transporcie) lub braków w przesyłce - do 14 dni od 
daty otrzymania przesyłki,

wad technicznych (powstałych w  procesie produkcji) - do 3 miesięcy od daty 
otrzymania przesyłki.

3. W ciągu trzech dni od daty złożenia reklamacji Importer potwierdzi pisemnie jej 
otrzymanie. Importer dołoży wszelkich niezbędnych starań dla załatwienia każdej 
otrzymanej reklamacji - również reklamacji składanych po terminach wymienionych w  
ust. 1 i ust. 2.

Importer zastrzega sobie możliwość nie uznania reklamacji Odbiorcy, jeżeli nie zostanie ona 
uwzględniona przez wydawcę z powodu:

- niedotrzymania terminów wymienionych w  ust. 1 i 2,

- niezłożenia przewoźnikowi pisemnego zastrzeżenia Odbiorcy dotyczącego 
uszkodzenia opakowania przesyłki.

4. Importer uwzględni okoliczność niedostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem 
reklamacji przy ostatecznym rozliczeniu.

5. Wnioski o anulowanie zamówień są przyjmowane przez Importera tylko w formie 
pisemnej. Importer zapewnia anulowanie każdego zamówienia przed przekazaniem 
należności za nie kontrahentowi zagranicznemu.

6. Anulowanie zamówienia po przekazaniu należności (nawet jeżeli dostawy się nie 
rozpoczęły) wymaga uzyskania zgody wydawcy. Rozliczenie obejmujące m.in. kwoty 
zwiócone przez wydawcę z uwzględnieniem dokonanych przez niego potrąceń oraz 
poniesione koszty zostanie dokonane w  oparciu o dokumenty potwierdzające ich 
zasadność.

7. Należności z tytułu reklamacji i anulowania zamówienia lub jego części będą regulowane 
w ramach ostatecznego rozliczenia za cykl wydawniczy.

Po zakończeniu cyklu wydawniczego, tj. po dostarczeniu wszystkich tytułów wydawniczych

§ 8

§ 9
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objętych cyklem wydawniczym za rok 2016, nastąpi ostateczne rozliczenie umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności'zacKbwania 
tormy pisemnej i winny mieć postać aneksu do umowy.

§11

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych umową będą obowiązywać odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Odbiorcy. J

§13

Umowa zostaje zawarta po jej podpisaniu przez obie strony.
Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim treści niniejszej umowy.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron.

Odbiorca Importer
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*

U M O W A  O S Y S T E M A T Y C Z N Ą  D O S T A W Ę  P R A S Y

zawarta w dniu ....... ..............................2015 r. w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, między:

„RUCH” S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem 0000020446, N I P 526-02-50-475, kapitał zakładowy: 78 824 007,00 zł., opłacony w 

całości

zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez:

Macieja Grzybowskiego -  Dyrektora Biura Kolportażu i Prenumeraty 
a

Sądem Najwyższym, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 41 

zwanym dalej Odbiorcą i reprezentowanym przez:

1) Antoniego Cyrana — Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
2) Barbarę Urban — Dyrektora Biura Finansowego, Głównego Księgowego Sądu Najwyższego.

§ 1-

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie przez Dostawcę tytułów prasowych 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będą objęte cyklem wydawniczym za rok 2016.

2. Dostawa prasy będzie rozliczana według bieżących cen detalicznych egzemplarza.

§2.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 156 233,60 brutto (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 
trzydzieści trzy 60/100 PLN).

Po zakończeniu cyklu wydawniczego, tj. po dostarczeniu wszystkich tytułów objętych cyklem wydawniczym za 
rok 2016, nastąpi ostateczne rozliczenie stosownie do § 11 umowy.

§3.

Dostawca zobowiązuje się do:
a) codziennego dostarczania zamówionych tytułów; tytuły będą dostarczane pod adres wskazany poniżej przez 

Odbiorcę na jego odpowiedzialność:

pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa do godziny 07:30;

b) dostarczenia Odbiorcy wszystkich numerów czasopism objętych cyklem wydawniczym 2016, nawet jeśli 
ukażą się przed 1 stycznia 2016 lub po 31 grudnia 2016 r.; jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 r. Wydawca nie 
opublikował kompletu wydawnictwa za rok 2016, Dostawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się 
dostarczyć brakujące egzemplarze w możliwie najkrótszym terminie po otrzymaniu ich od Wydawcy;

c) udzielania Odbiorcy stosownej bonifikaty od ceny detalicznej prasy w zależności od długości okresu, na jaki 
została uiszczona przedpłata; wysokość tej bonifikaty jest określona w ofercie Dostawcy na dany rok;
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d) zagwarantowania niezmienności cen określonych w ofercie Dostawcy, z zastrzeżeniem zmian cen
dokonanych przez Wydawców; w takim wypadku dopuszcza się zmianę ceny przez Dostawcę w drodze
jednostronnego zawiadomienia;

e) informowania o zwieszeniu tytułu lub zmianie formy wydawania tytułu, np. gdy dany tytuł przestanie się 
ukazywać w wersji drukowanej, a zacznie być wydawany w wersji elektronicznej;

f) udostępniania, na życzenie Zamawiającego, kopii dokumentacji księgowej o przebiegu rozliczenia przedpłat, 
sporządzania zestawień z realizacji prenumeraty i przekazywania aktualnego stanu konta.

'  *  '
§4.

1. Prasa codzienna oraz periodyki będą dostarczane w dniu wydania z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy Wydawcy.

§5.

Odbiorca ma prawo dokonywać zmian w treści zamówienia prasy przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy z wyprzedzeniem 7 dni dla prasy codziennej i tygodniowej oraz 14 dni dla pozostałej. Każdorazowa 
zmiana zamówienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§6.

Dostawca będzie dostarczał zamówione tytuły zgodnie z dokonaną zmianą zamówienia od poniedziałku 
następującego po tygodniu, w którym został poinformowany, z uwzględnieniem zasad określonych 
w § 4 ust. 1.

§7.

Odbiorca zobowiązuje się do:
a) dokonania zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą 

Dostawca będzie dostarczać między 1 a 10 dniem pierwszego miesiąca poszczególnych kwartałów na 
rachunek wskazany na fakturze; za dokonanie zapłaty uważa się złożenie polecenia przelewu przez 
Odbiorcę, faktura powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych tytułów przedstawione przez 
Wykonawcę w formularzu cenowym (ceny ofertowe) oraz liczbę egzemplarzy objętych okresem przedpłaty;

b) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie z § 3 pkt a) 
niniejszej umowy;

c) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości przez porównanie z 
załączonym dowodem dostawy; w razie niezgodności tytułów doręczonych Odbiorcy z umową lub dowodem 
dostawy, Odbiorca składa reklamację (telefonicznie i potwierdza ją za pomocą fax-u, poczty elektronicznej 
lub listownie),
- dotyczącą prasy codziennej do godz. 10.00 w dniu jej wydania,
- dotyczącą czasopism periodycznych ^  ciągu 3 dni od daty doręczenia.

Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji. Uznanie reklamacji dotyczącej prasy 
codziennej powinno nastąpić w dniu złożenia reklamacji, a dotyczącej periodyków najpóźniej następnego dnia po 
złożeniu reklamacji.

§8.

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Dostawcę o 
wszelkich zmianach danych dotyczących Odbiorcy, a zwłaszcza o zmianie adresu siedziby Odbiorcy.

§9-
W wypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów dostaw Dostawca na pisemny wniosek Odbiorcy 
zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego czasopisma za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości czasopisma.

§10

1. W wypadku dokonania wpłaty przez Odbiorcę w terminie późniejszym niż określony w § 7 pl t̂ a), termin 
kolejnej dostawy może zostać przesunięty nie więcej niż o 7 dni.

2. Opóźnienie w zapłacie przekraczające 14 dni daje Dostawcy prawo do rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia.
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§ 11.

1. Ostateczne rozliczenie finansowe jest dokonywane za zrealizowane dostawy prasy, na podstawie ilościowo 
— wartościowych dokumentów „Dowód dostawy”, które stanowią potwierdzenie dostaw wymienionych w nim 
tytułów objętych cyklem wydawniczym za rok 2016.

2. W wypadku wzrostu cen detalicznych poszczególnych tytułów prasowych Odbiorca zobowiązuje się do
zapłaty różnicy cen, a w przypadku ich obniżenia Dostawca zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej 
kwoty przedpłaty. % *

3. Rozliczenie dostaw za faktycznie otrzymaną prasę, uwzględniające także ewentualne zmiany cen oraz 
zmiany dokonywane przez Odbiorcę, co do ilości i asortymentu dostawy, będzie dokonywane fakturą 
korygującą w ramach rozliczeń kwartalnych.

4. Korekta faktury za kwartał, którego dotyczy, będzie wystawiana do 10 dnia pierwszego miesiąca 
następnego kwartału.

§ 12.

Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem V A T, posiada numer NIP 527 20 50 090.

§13.
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec kwartału.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
zaś spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.

§ 15.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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UM OW A O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Nr KPPVI-077-2/15

zawarta w  W arszawie w  dniu 15 grudnia 2015 r. 

nr IPK 5953385 z 15 grudnia 2015 r.

"w v
między: *

1. Sądem Najwyższym w  W arszawie, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, NIP: 527- 

20-50-090, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Antoniego CYRANA -  Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

- Barbarę URBAN -  Głównego Księgowego Sądu Najwyższego

oraz

InPost Spółką Akcyjną z siedzibą w  Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa -  Śródmieścia w  Krakowie, XI W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260, kapitał 

zakładowy w  wysokości: 11 558 000 zł, opłacony w  całości, zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez Rafała Karczewskiego -  Starszego Specjalisty ds. Sprzedaży i 

Przetargów

łącznie zwanymi dalej Stronami

Umowa została zawarta w  w yniku rozpisanego przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem było świadczenie usług pocztow ych w  obrocie krajowym i 

zagranicznym oraz usługi kurierskiej - w  zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

Strony postanowiły zawrzeć Um owę o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem um owy jest świadczenie prz:ez W ykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w  obrocie 

krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych oraz 

usługi kurierskiej, dalej zwanych „przesyłkami") i ich zw rotów  oraz usługi odbioru 

przesyłek z siedziby Zamawiającego. Usługi będące przedmiotem um owy będą świadczone 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w  szczególności ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz aktów  

wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Pełtarmocnik



2. Szczegółowy opis przedmiotu um owy został określony w  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą W ykonawcy z dnia 16 listopada 2015 r., 

stanowi integralną część umowy. W szystkie postanowienia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy, są wiążące dla stron 
umowy.

3. W ykonawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

postanowieniami niniejszej um owy, do:

a) odbioru z Zespołu Biura Podawczego Sądu Najwyższego, zlokalizowanego w  

siedzibie zamawiającego przy Placu Krasińskich 2/4/6, przesyłek przygotowanych 

do wyekspediowania, a następnie nadania tych przesyłek w  wyznaczonej placówce 

nadawczej. Odbiór przesyłek będzie się odbywał codziennie w  dni robocze w  

godzinach 09:30-10:30;

b) przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych  

zwrotów przesyłek będących przedmiotem umowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Pocztowe, Regulaminem W ykonawcy oraz niniejszą umową;

c) doręczania do siedziby Zamawiającego pokwitowanych przez adresata potwierdzeń 

odbioru przesyłek niezwłocznie po ich doręczeniu.

4. Za moment odbioru przesyłki uważa się chw ilę przyjęcia przez W ykonawcę przesyłki do 

przemieszczenia i doręczenia, a w  przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę - wydania 

Zamawiającemu dowodu przyjęcia przesyłki przez W ykonawcę.

5. Nadanie przez W ykonawcę przesyłek objętych przedmiotem umowy, w  przypadku braku 

zastrzeżeń dotyczących niewłaściwego oznaczenia (adresowania) przesyłek, musi nastąpić 

w  dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego.

6. Odbioru przesyłek będzie dokonywać upoważniony przedstawiciel W ykonawcy po 

okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania 

będzie każdorazowo potwierdzany przez W ykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na 

zestawieniu przesyłek przekazanych do przemieszczenia, potwierdzającym liczbę i rodzaj 

przesyłek.

7. W  wypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, W ykonawca wyjaśnia je z 

Zamawiającym telefonicznie. Przy braku m ożliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub 

usunięcia nieprawidłowości w  dniu ich odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w  

następnym dniu roboczym, po wyjaśnieniu oraz usunięciu nieprawidłowości.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione odebranie przesyłek lub ich 

nieodebranie w  przypadku działania siły wyższej, która uniem ożliwi ich odbiór, przewóz i 

nadanie.

9. Zamawiający będzie sporządzał w  dwóch egzemplarzach pocztowe książki nadawcze dla 

przesyłek rejestrowanych, wpisując każdą przesyłkę kolejno pod oddzielną pozycją, oraz 

zestawienia ilościowe przesyłek listowych nierejestrowanych i paczek pocztowych. 

Wykonawca będzie natomiast sporządzał w  dwóch egzemplarzach pocztowe dokumenty



oddawcze przesyłek zwracanych z powodu braku możliwości ich doręczenia, po jednym  
egzemplarzu dla Zamawiającego i W ykonawcy.

wymagających nadania u operatora wyznaczonego w  dniu ich odbioru od Namawiającego; 

potwierdzenie ich nadania W ykonawca dostarczy Zamawiającemu w  następnym dniu 
roboczym do godz. 12.00.

11. W ykonawca przedstawi Zamawiającemu, w  formie pisemnej lub elektronicznej, 

zestawienia placówek nadawczych i odbiorczych, które będą realizowały usługi 
wynikające z niniejszej umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie m ożliwość dostarczenia własnym transportem, do 

wyznaczonej przez w ykonawcę placówki mieszczącej się w  Warszawie przy ul. Długiej 

44/50 lok. 21, w  wypadku wystąpienia ze strony Zamawiającego konieczności dostarczenia 

do tej placówki przesyłki w  innych godzinach niż wskazane w  ust. 3 lit. a.

13. W ykonawca będzie doręczał przesyłki nadane przez Zamawiającego do każdego 

wskazanego miejsca w  kraju i za granicą.

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oznaczenia przesyłek rejestrowanych oraz druki 

potwierdzenia odbioru zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z 
wykonywaniem niniejszej umowy.

15. Zamawiający jest zobowiązany do:

a) nadawania przesyłek listow ych i paczek w  stanie umożliwiającym W ykonawcy 

doręczenia bez ubytku i uszkodzenia do miejsc zgodnie z adresem przeznaczenia;

b) umieszczania w  sposób trwały i czytelny informacji jednoznacznie 

identyfikujących adresata i nadawcę z jednoczesnym określeniem rodzaju przesyłki 

(zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki;

c) umieszczania na przesyłkach pocztowych oznaczenia potwierdzającego wniesienie 

opłaty w  postaci nadruku na kopercie lub odcisku pieczęci o treści ustalonej przez 
W ykonawcę;

d) nadawania przesyłek w  stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i 

wagowej; przesyłki listowe rejestrowane będą nadawane na podstawie wykazu 

listów w  formie książki nadawczej; w  wypadku przesyłek, które nie są rejestrowane 

-  liczba i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek będzie stwierdzona na 

podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek, sporządzonego przez 

Zamawiającego, i potwierdzona przez W ykonawcę.

16. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłkach oznaczenia 

potwierdzającego wniesienia opłaty za usługę w  postaci napisu, nadruku lub odcisku 
pieczęci o treści:

10. Zamawiający dopuszcza m ożliwość sporządzania odrębnego wykazu przesyłek

OPŁATA POBRANA - TAXE PERęUE 
umowa z InPost S.A. w Krakowie,

n r  I P K  5 9 5 3 ^ 5  z  d n ia  J 5 . . . 12.2015  r .
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Szczegółowy wykaz cen za poszczególne usługi pocztowe świadczone w  ramach niniejszej 

um owy jest zawarty w  ofercie W ykonawcy, stanowiącej załącznik nr J do niniejszej 

umowy. Oferta W ykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 3
1. W ynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w  formie 

opłaty „z dołu”, w  okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.

2. W ynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, w  terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. Należności wynikające z faktury będą płatne 

przelewem na konto wskazane na fakturze. Zamawiający zobowiązuje się do określenia 

tytułu wpłaty, powołując się na numer zawartej um owy i numer faktury.

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w  banku prowadzącym 

rachunek Zamawiającego.

4. Miesięczna należność za usługi realizowane w  ramach um owy będzie uwzględniała 

wynagrodzenie W ykonawcy wynikające z liczby przesyłek faktycznie wyekspediowanych 

w  danym miesiącu, miesięcznej opłaty za odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz 

narzut własny operatora za usługę pośrednictwa przy nadawaniu przesyłki u operatora
0 łt

wyznaczonego w  przypadku usług, o których mowa w  § 1 ust. 10. Specyfikacja ilościowo- 

wartościowa faktycznie wykonanych usług w  danym miesiącu będzie stanowiła załącznik 
do faktury VAT.

5. Usługi będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z zawartego w  ofercie 

formularza cenowego. Podane w  formularzu cenowym , złożonym wraz z ofertą, liczby 

poszczególnych przesyłek są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że 

rzeczywiste liczby przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą 

odbiegać od podanych w  formularzu cenowym . W ykonawcy nie przysługuje roszczenie co 

do liczby przesyłek określonej w  formularzu cenowym  przez Zamawiającego. Jednocześnie 

Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy, wyniesie 60% ceny podanej w  formularzu ofertowym.

6. W  wypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi 

pocztowe w  czasie trwania niniejszej umowy, W ykonawca zastosuje obowiązujący 

podatek VAT, co będzie powodować zmianę cen jednostkowych przesyłek.

7. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie niniejszej um owy wynosi 443158,80 

złote brutto (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych  

osiemdziesiąt groszy). W ynagrodzenie zawiera wszystkie koszty realizacji umowy, w  tym  

podatek VAT, koszty odbioru przesyłek, ewentualne upusty i rabaty.

§ 2



8. Zamawiający zobowiązuje się do kontroli wydatkowanej kwoty, a Wykonawca nie będzie 

w nosił roszczeń z tytułu nieosiągnięcia w  czasie obowiązywania umowy maksymalnej 
wartości określonej w  ust. 7.

9. Ceny za poszczególne usługi pocztowe podane przez W ykonawcę w  złożęnej ofercie nie 

będą podlegały zmianom przez czas trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10. *  "

10. W  zakresie cen usług nie ujętych w  szczegółowym wykazie cen oferty, zastosowanie 

będzie miał cennik usług pocztowych W ykonawcy obowiązujący na dzień złożenia oferty.

Ceny wynikające z tego cennika będą stałe w  okresie obowiązywania umowy. Cennik 

usług pocztowych W ykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

11. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia W ykonawca będzie naliczać odsetki ustawowe.

§ 4

Świadczenie usług będących przedmiotem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie

obowiązującymi, na dzień zawarcia um ow y opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług 
według stawki 23%.

§5
1. Zasady korzystania z usług pocztow ych oraz odpowiedzialność W ykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania tych usług, uprawnienia Zamawiającego i 

adresata, jak też procedury reklamacyjne, a także zasady, tryb i sposób doręczania 
korespondencji są określone w  w ym ienionych aktach prawnych:

a) ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz 
obowiązujące przepisy wykonawcze;

b) Kodeks cyw ilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w  
sprawie reklamacji usługi pocztowej;

d) Regulamin W ykonawcy, w  zakresie nie unormowanym w  niniejszej umowie.

2. Do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej um owy mają zastosowanie 
przepisy wskazane w  ust. 1, obowiązujące w  dniu nadania przesyłek.

3. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów wskazanych w  ust. 1 nie wymaga 
sporządzania aneksu do umowy.

4. Regulamin W ykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W  wypadku zmiany 

Regulaminu W ykonawca przekazuje aktualny Regulamin w  terminie 14 dni od dokonania 

zmiany, o czym  zawiadamia Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego Strony 

podejmują negocjacje w  sprawie wprowadzenia stosownych zmian do umowy.

W  braku porozumienia Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w  trybie 

określonym w  § 9 ust. 1 umowy, w  terminie miesiąca od otrzymania zmienionego 

Regulaminu lub zawiadomienia o zamieszczeniu Regulaminu na stronie internetowej]

plWnocn/k
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§ 6

1. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. z obowiązkiem

wywiązania się W ykonawcy ze zobowiązań um ownych w  stosunku^ do  ̂wszystkich

przesyłek pocztow ych i usług kurierskich przekazanych przez Zamawiającego do dnia 31 
grudnia 2017 r.

W  wypadku wygaśnięcia um ow y lub jej rozwiązania strony zobowiązują się do dokonania, 

w  terminie 2 m iesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, rozliczeń stosownie do 

liczby nadanych/zwróconych przesyłek oraz wysokości zastosowanych opłat, a w  razie 

potrzeby również do zwrotu kwot nienależnie wpłaconych wynikających z takiego 

rozliczenia, na podstawie w ystawionych przez W ykonawcę faktur korygujących VAT.

2.

§ 7
1. W ykonawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji usług od Zamawiającego na

zasadach określonych w  rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe, w  rozporządzeniu Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w  sprawie reklamacji usługi

pocztowej (Dz. U. poz. 1468) oraz w  Regulaminie W ykonawcy obowiązującego na dzień 
składania reklamacji.

2. W  wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w  tym utraty, ubytku 

lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne 
roszczenia na zasadach i wysokości określonych w  ustawie Prawo pocztowe.

3. W  wypadku nieterm inowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w  wysokości 0,5%

miesięcznej kwoty za usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego za każdy dzień 
zwłoki. .

§8
1. W ykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych określonych w  przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) oraz ustawy Prawo pocztowe.

2. W ykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w  procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymagania zawarte w  rozporządzeniu Ministra Spraw 

W ewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetw^zania 

danych osobowych (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w  s 
informatycznych; Dz. U. nr 100, poz. 1024).

.ach
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3. W ykonawca oświadcza, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

do realizacji niniejszej um owy i przez czas jej trwania.

4. W ykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych.

§ 9
1. Każda ze Stron może wypow iedzieć um owę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w  formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, co 

nie wyłącza obowiązku dokonania płatności za czynności będące w  toku i wynikające z 

wykonania umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od um owy w  przypadku:

a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy;

b) niewykonania przedmiotu um owy powyżej 5 dni w  stosunku do ustalonych 

terminów;

c) wykonywania przez wykonawcę przedmiotu um owy wadliwie i zaniechania 

zmiany sposobu jego wykonania, mimo upływu terminu wyznaczonego przez 

zamawiającego na dokonanie zmiany.

3. Odstąpienie od um owy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. W  każdym przypadku, jeśli odstąpienie przez Zamawiającego od umowy 

następuje z w iny W ykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w  wysokości 10% kwoty umownej wynikającej z oferty W ykonawcy.

4. Umowa m oże być wypowiedziana przez W ykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, z 

obowiązkiem dokonania przez Zamawiającego płatności za wykonane czynności, w  

przypadku powtarzającego się niedotrzymywania przez Zamawiającego warunków  

niniejszej um owy, po uprzednim, co najmniej dwukrotnym w ezwaniu Zamawiającego do 

należytego wykonywania um owy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na przywrócenie 

stanu zgodnego z umową, nie krótszego niż 14 dni, a także w  przypadku zmiany w  trakcie 

obowiązywania um ow y przepisów prawnych regulujących działalność pocztową, jeżeli 

wejście w  życie tych przepisów uniem ożliw i realizację umowy.

§ 1 0

Zmiany um owy mogą zostać dokonane m.in. w  następujących wypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w  zakresie mającym wpływ  na 

realizację przedmiotu zamówienia;

2) zmiany postanowień Regulaminu, w  okolicznościach określonych w  § 5 ust.4 zd.3 

umowy, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r./pjr^wo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.907);
Kafi



3) zmiany stawki podatku VAT w  trakcie obowiązywania umowy; w  takiej sytuacji 

Zamawiający dopuszcza zmianę w  zakresie cen jednostkowych brutto podanych w  

„formularzu cenowym  złożonej oferty oraz cenniku usług pocztowych W ykonawcy o 

różnicę wynikającą ze zmiany wysokości stawek podatku VAT; ^ „

4) powstania rozbieżności lub niejasności w  rozumieniu pojęć użytych w  umowie, których 

nie będzie można usunąć w  inny sposób, a zmiana um ożliwi usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie um owy w  celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 
Strony;

5) wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w  momencie zawarcia umowy, 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, powodującej brak należytego wykonania umowy.

§ H

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 

mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów  

podatkowych, takich jak firma (nazwa), adres, numer konta, numer NIP itp.
2. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji;

Zamawiający: Sąd Najwyższy, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 

Wykonawca: InPost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,

i zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie powyższego adresu 

listem poleconym i drogą mailową: bpmal@sn.pl. Zmiany powyższych adresów nie 

wymagają zmiany treści niniejszej umowy.

3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej 
um owy są:

Zamawiający: Jolanta Malińska, tel. (22) 530 82 66, e-mail: bpmal@sn.pl;

Wykonawca: Rafał Karczewski, tel. 885 888 6Q9j rkarczewski@inpnsr.pl j dws@inpost.pl 

Ryszard Marczak, tel. 798 774 250, rmarczak@inpost.pl

4. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym  

priorytetowym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem W ykonawcy, jak i 

zwrócone przez W ykonawcę po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na powyższe 
adresy lub z powodu odm owy przyjęcia.

5. Niedopełnienie obowiązku określonego w  ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane 

na adres wskazany w  ust. 1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone 
z powodu nieaktualnego adresu.

§ 1 2

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych 

wynikających z wykonywania niniejszej umowy.

\
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2. W  wypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13
+  '  --

1. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i W ykonawcy.

2. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Oferta W ykonawcy,

Załącznik nr 2 -  Regulamin świadczenia usług W ykonawcy  

Załącznik nr 3 -  Cennik usług pocztow ych W ykonawcy 

Załącznik nr 4 -  Specyfikacja Istotnych W arunków Zamówienia

Zamawiający
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OFERTA

InPost

S ą d u  N a j w y ż s z e g o  w 
W a r s z a w i e

Dotycząca przetargu na: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE 
KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM -  W TYM TELEGRAMÓW I USŁUGI 
KURIERSKIEJ - W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I 

DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ZWROTU PRZESYŁEK
NIEDORĘCZONYCH. „

oznaczenie sprawy : KPP \ / [ - 0 7 7 - 2 / i ę

Warszawa, dnia 16.11.2015r.
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Spis treści

1. Formularz oferty wraz z Formularzem Cenowym

2. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

3. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

7. Oświadczenie o podatku VAT

8. Pełnomocnictwo Rafal Karczewski

9. Pismo wyjaśniające utajnienie wykazu poszczególne pozycje 
formularza cenowego -  UTAJNIONO

10. Formularz cenowy - UTAJNIONO



^ORfiflULĄRZ OfjERTY r\

Z a łączn ik  n r 2 d o  S iW Z

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*lnpost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.
TEL.*... 885 888 609............................................................................................
REGON*:. 122726260..........................................................................................
NIP*: 6793087624..........................................................................................
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ... 12 444 29 30.

Sąd N a jw yższy  
Plac K ras iń sk ich  2/4/6  
00-951 W arszaw a

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na św ia d c zen ie  us ług  poczto w ych  
w  o bro c ie  k ra jo w ym  i  zag ra n iczn y m  -  w  tym  te leg ram ó w  I  u s łu g i ku rie rs k ie j • w  zakres ie  
p rzy jm ow an ia , p rzem ie szc za n ia  i  d o rę cza n ia  p rzes y łe k  p o czto w y c h

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

2. S K Ł A D A M Y  O FE R TĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i

istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, na następujących warunkach:

I. Orientacyjne ilości i rodzaj przesyłek

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj przesyłki Waga przesyłki

Przewidywana 

liczba 

korespondencji lub 

usług przez cały 

okres umowy 

(2  lata)

Cena

jednostkowa

brutto

Cena brutto 

(iloczyn 4 i 5)

1 2 3 4 5 8

PRZESYŁKA KRAJOWA

1. Nierejestrowana do 350 g 3304 TAJNE TAJNE

350 -  1,000g 44 TAJNE TAJNE

1,000-2,OOOg 4036 TAJNE TAJNE

2. Polecona do 350 g 87580 TAJNE TAJNE

3 5 0 -1 ,OOOg 11244 TAJNE TAJNE

1,000 -2,000g 3200 TAJNE TAJNE f



3. Polecona

priorytetowa

do 350 g 184 TAJNE TAJNE

350 - 1 ,000g 0 TAJNE TAJNE

1,000 -2,000g 0 TAJNE TAJNE> '  _

4. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłek

poleconych

do 350 g 79072 TAJNE TAJNE

350 - 1 ,000g 1100 TAJNE TAJNE

1,000 -2,000g 692 TAJNE TAJNE

5. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłek

poleconych

priorytetowych

do 350 g 168 TAJNE TAJNE

350 -  1,000g 0 TAJNE TAJNE

1,000 -2,000g 0 TAJNE TAJNE

PRZESYŁKA ZAGRANICZNA

6. Polecona

priorytetowa

do 50 g 0 TAJNE TAJNE

50-100 g 186 TAJNE TAJNE

100-350 g 28 TAJNE TAJNE

350-500 g 0 TAJNE TAJNE

500 - 1000 g 8 TAJNE TAJNE

ponad 1000 g 0 TAJNE TAJNE

7. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłki

poleconej

do 50 g 0 TAJNE TAJNE

50-100 g 124 TAJNE TAJNE

100 -350g 28 TAJNE TAJNE

350 -500 g 0 TAJNE TAJNE

500- 1000 g 8 TAJNE TAJNE

ponad 1000 g 0 TAJNE TAJNE

PACZKI

8. Paczka

pocztowa

do 1 0 TAJNE TAJNE

ponad 1 do 2 0 TAJNE TAJNE

ponad 2 do 5 11272 TAJNE TAJNE

ponad 5 do 10 13284 TAJNE TAJNE

ponad 10 do 15 0 TAJNE TAJNE

ponad 15 0 TAJNE TAJNE

ZWROTY PRZESYŁEK

9. Listy polecone do 350 g 2500 TAJNE TAJNE

350-1,000 g 96 TAJNE TAJNE

1,000- 2000 g 4 TAJNE TAJNE

10. Listy polecone 

priorytetowe

do 350 g 0 TAJNE TAJNE

350-1,000 g 0 TAJNE TAJNE Raf



1,000-2,OOOg 0 TAJNE TAJNE

11. Paczka do 1 0 TAJNE TAJNE

pocztowa ponad 1 do 2 0 TAJNE TAJNE

ponad 2 do 5 0 TAJNE TAJNE

ponad 5 do 10 0 TAJNE TAJNE

ponad 10 do 15 0 TAJNE TAJNE

ponad 15 0 TAJNE TAJNE

PRZESYŁKA KURIERSKA

12. Przesyłka

kurierska 74

TAJNE TAJNE

13. Potwierdzenie

doręczenia
64

TAJNE TAJNE

POZOSTAŁE USŁUGI

14. Usługa odbioru 

przesyłek z 

siedziby 

Zamawiającego

Liczba miesięcy 24

TAJNE TAJNE

15. Narzut własny 

operatora za 

usługę

pośrednictwa 

przy nadawaniu 

przesyłki u 

operatora 

wyznaczonego

100

TAJNE TAJNE

W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana cena oferty (suma wszystkich wierszy w 
kolumnie 6). która wynosi: 443158,80zł (brutto), słownie czterysta czterdzieści trzy tysiące sto 
pięćdziesiąt osiem 80/100 i obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

W artości w skazan e  w  ko lum nie  5 są  w a rto śc ia m i jed n o stk o w y m i, k tóre  będą obow iązyw ały  w  
trakcie całego okresu um ow y I s tan o w ić  będą p o d staw ę w ynagrodzen ia  w ykonaw cy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1 
(.Opis przedmiotu zamówienia”) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania

PelnJbmocnlk
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i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. *  '

7. oświadczamy, 4ż przewidujemy-powierzente podwykonawcom realizacji zamówienia w części 
..TrrrnrrTTTr?. Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji 
części zamówienia. **

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od7 2  do 2  informacje 
stanowiące ta jem n icę  p rzed s ięb io rs tw a  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Ofertę niniejszą składamy na _ stronach.

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych
- Oświadczenie o podatku VAT
- Pełnomocnictwo
- Pismo wyjaśniające utajnienie poszczególnych pozycji formularza ofertowego
- Formularz ofertowy (utajniony)

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko Rafał Karczewski

Adres:..ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

Telefon...885 888 609 fax 12 4442930

Warszawa 16.11.2015 roku

podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
* * niepotrzebne skreślić

P
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InPost S.A.
30-624 Kraków, ul. Malbortkt 130 

T*l. 12 619 96 20, fax 12 619 98 21 
NIP; 67W097M* fc6S©Nt 122726260

Załącznik nr 3 S IW Z

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

... R a fa ł Karczew ski.

N

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) 

In P o s t S .A . ,u l.M alb o rska  130, 30 -6 24  K ra kó w ............

Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonanie zamówienia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

W arszaw a  dnia 16.11.2015 r.

podpis osoby(osób) uprawnlonej(ych) 
do reprezentowania wykonawcy

Raf

p lik

arczewski
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PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DRP-SZR-7121-8/14(13)

Warszawa, dnia cp lutego 20151

i

ZAŚWIADCZENIE 

o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych

Zaświadcza się, że w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na 
podstawie arL 13 ust 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1529) Rejestrze operatorów pocztowych znajduje się następujący wpis:

Numer w Rgestra operatorów pocztowych

B-00520

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej, jego siedziba i adres

InPost Spółka Akcyjna 
ul. Malborska 130, Kraków, 30-624 Kraków

Forma prawna operatora pocztowego

Spółka akcyjna
Numer identyfikacji podatkowej

679-308-76-24

Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze tub 
w ewidencji działalności gospodarczej

KRS 0000536554
Dala rozpoczęcia działalności pocztowej

2014-04-07
Dala zakończenia działalności pocztowej

bezterminowo

Zakres działalności pocztowej

Działalność pocztowa podlegająca wpisowi do Rejestru operatorów pocztowych
Obszar, na którym wykonywano działalność pocztowa

Zagranica
Rzeczpospolita Polska

1. Uprawnienia operatora

Wpis do Rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1529), uprawnia operatora pocztowego do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z przepisami 
prawa i z zachowaniem obowiązków określonych przepisami prawa.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM
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2. Obowiązki operatora

1) Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie:
- zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;
- zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej 
zaistnienia;
- zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni od dnia 
zawieszenia albo zakończenia tej działalności.
Zgodnie z  art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo pocztowe w przypadku nie zgłoszenia ww. zmian Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakłada na operatora pocztowego karę pieniężną, której wysokość nie 
może przekroczyć 2% przychodów ogółem osiągniętych przez ukarany podmiot z działalności pocztowej 
w poprzednim roku podatkowym. W przypadku, gdy okres wykonywania działalności jest krótszy niż 
jeden rok za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro.

2) Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, jest obowiązany do 
oznaczenia przyjętej przesyłki pocztowej informacją potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę 
pocztową albo sposób jej uiszczenia oraz umożliwiającą jego identyfikację (art. 20 ust 1 Prawa 
pocztowego).

3) Operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualny regulamin świadczenia usług  pocztowych oraz 
cennik usług pocztowych (art. 7 pkt 3 Prawa pocztowego).
Regulamin świadczenia usług pocztowych winien zawierać informacje, o których mowa w art. 21 ust 2 - 4 
Prawa pocztowego i być udostępniony w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego i na jego 
stronie internetowej.

4) Operator pocztowy jest obowiązany do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (art 81 Prawa pocztowego).

5) Operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń 
(art. 83 Prawa pocztowego).

6) Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 
marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku (art 43 ust 1 Prawa pocztowego). 
Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej w ww. terminie, podlega również 
podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywania działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło 
wykreślenie z rejestru (art. 43 ust 5 Prawa pocztowego).

7) Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż, 
14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonywania przepisów ustawy (art 43 ust 4 Prawa 
pocztowego).

3. Informacje dodatkowe

1) Zaświadczenie wydano na podstawie art 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

2) Za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w wysokości 17 zł, zgodnie z pkt 
21 części 11 załącznika do tejże ustawy.

Otrzymuje:
InPost Spółka Akcyjna 
ul. Malborska 130 
30-624 Kraków

z up Prezesa Urzadu Komunikacji Elektronicrnej 
Z n a r t g f c z U D y r e k to r a  

Uo|jartarr)fcnti^Rynku Popztowogo

ThaĄZ—
ś g ć a h n a  Stawińska

?V , d h o ś c



Załącznik nr 4  do S IW Z

O

OŚWIADCZENIE
*  '

Ja/my, niżej podpisany/i 

. ..R a fa ł K a rc ze w s k i.................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

...In P o s t S.A., ul. M alborska  130, 30 -6 24  K ra kó w ...............................................

Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam 

publicznego na podstawie art 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

J j S S f  S. 130
^  .1 6^9 98 io. fax l i  619 ’ 8 21 

« OONi

W arszaw a  dnia 16 .11 .2015  r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania wykonawcy

L



CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOW Y REJESTR SĄD O W Y

Stan na dzień 15.09.2015 godz. 13:17:30 '  *  '
N u m e r KRS: 0 0 0 0 5 3 6 5 5 4

In fo rm a c ja  o d p o w ia d a ją c a  o d p iso w i a k tu a ln em u  
Z  REJESTRU P R Z ED S IĘ B IO R C Ó W  

pobrana na p o d s ta w ie  a r t . 4  ust. 4 a a  u s ta w y  z  d n ia  2 0  s ie rp n ia  1 9 9 7  r. o  K ra jo w ym  R ejes trze  
S ąd o w ym  (D z . U . z  2 0 0 7  r. N r  1 6 8 , p o z .1 1 8 6 , z  późn . z m .)

Identyfikator wydruku: RP/536554/6/20150915131730 Strona 1 Z 8

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.12.2014

Ostatni wpis Numer wpisu 6 Data dokonania wpisu 30.07.2015

Sygnatura akt KR.X1 NS-REJ.KRS/20601/15/37

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚOA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 -  Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 122726260, NIP: 6793087624

3.Firma, pod którą spółka działa INPOST SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracp ---

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność NIE

gospodarczą z Innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE
pożytku publicznego?

Rubryka 2 -  Siedziba i adres podmiotu
l.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

2 Adres ul. MALBORSKA, nr 130, lok. — , miejsc. KRAKÓW, kod 30-624, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

3 .Adres poczty elektronicznej ----

4 Adres strony Internetowej ----

i i

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów
----------------------- --------------------

:nik

*****k i

Rubryka 4 - Informacje o statucie / _ „ , v

Z A  Z G O D N O Ś Ć  
Z  O R Y G IN A Ł E M
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Unformacja o sporządzeniu lub zmianie 

statutu

25.11.2014 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 20820/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, 

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL KARMELICKA 36/3

30 12 2014, REPERTORIUM A NR 10909/2014, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI 
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL KAZIMIERZA PUtASKIEĄO 14 - ZMIENIONO § 7

12 03 2015, REPERTORIUM A NR 3175/2015, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA 
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3 - ZMIENIONO § 7 UST. 3, § 10, § 12 UST. 

1, 2, 6, § 13, § 14, § 16, § 17 UST. 1, 2, § 18 UST. 1, § 22 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST

23^03^2015, REPERTORIUM A NR 3662/2015, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA 
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL KARMELICKA 36/3 - ZMIENIONO § 7 UST. 1, PRZYJĘTO TE 

JEDNOLITY

18 06 2015, REPERTORIUM A NR 7094/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ DUSZKIEWICZ 
UPOWAŻNIONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W 
KRAKOWIE UL. KARMELICKA 36/3, 31-128 KRAKÓW - ZMIENIONO: 5 12 UST. 1, § 16, § 17

UST. 1, § 18;
DODANO § 7 A; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY    _____________

Rubryka 5 -------------------------

l.Czas, na jaki została utworzona spółka

2.0znaczenle pisma innego n ii Monitor 
Sądowy 1 Gospodarczy, przeznaczonego do

NIEOZNACZONY ----------------------- — ----------------------------------------

ogłoszeń spot**______________________

4.Cry statut przyznaje uprawnienia 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub

NIE

5.Czy obiigatoriusze mają prawo do udziału 

w zysku? ________________________ _

NIE

1 .Określenie okoliczności powstania

2.0pis sposobu powstania spółki oraz 

informacja o uchwale

3.Numer I data decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurenci i Konsumentów o 

zgodzie na dokonanie koncentracji

l.Nazwa lub firma

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

PRZEKSZTAŁCENIE

PRZEKSZTAŁCENIE INPOST SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INPOST SPÓŁKĘ 
AKCYJNA UCHWALA NR 04/11/2014 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

O U K » M > m *u S u *  z  1 *1 * « , O B Ę ra  AK3W
R-, SraZAOZOKYM PKZEZ NOTAR.USZA PIOTHA TOMASZKA, 

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 20814/2014________ __________________

Pod rubryka 1 

Podmioty, z których powstała spółka

INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2-Narwa rejestru, w którym podmiot 
był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

W a  z g o d n o ś ć  

i o R ^ l N A t Ł W ;
pteln«fl'ocn^  

H a fa W cze* 3KL
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Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 

  Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1 .Wysokość kapitału zakładowego 11 558 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego ----

3.Liczba akcji wszystkich emisji 11558000

4.Wartość nominalna akcj 1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału 
wpłaconego

11 558 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego

345 000,00 ZŁ

Pod rubryka 1 
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1 1 .Nazwa serii akcji A

2.Lkzba akcji w  danej serii 10000000

3.Rodzaj uprzywilejowania 1 liczba 
akcji uprzywilejowanych łub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2 1.Nazwa serii akcji SERIA B

2.Uczba akcji w danej serii 916122

3.Rodząj uprzywilejowania 1 liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

N

3 1.Nazwa serii akcji SERIA C

2.Uczba akcji w danej serii 353878

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, te  akcje nie są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4 1. Nazwa serii akcji SERIA D

2. Ucz ba akcji w danej serii 288000

3. Rodź aj uprzywilejowania 1 liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- , ,  etn° / 0cnik

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu
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Brak wpisów

Rubryka 11
.................. .............\ --------------------------------- —

l.Czy zarząd lub rada administrująca są 
upoważnieni do emisji wariantów 
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2 .Sposób reprezentagl podmiotu DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI 
UPRAWNIENI SĄ DWA] CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK 
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu

1 l.Nazwisko /  Nazwa lub firma ANIOŁ

2 im iona SEBASTIAN

3.Numer PESEL/REGON 76081205032

4.Numer KRS ****

S.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7 .Data do jakiej została zawieszona ----'

2 l.Nazwisko /  Nazwa lub firma PULCHNY

2.1miona MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 82101300917

4.Numer KRS ***•

■~7~' 5.Ftnteja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7,Data do jakiej została zawieszona ----

3 l.Nazwisko / Nazwa lub firma SZOSTAK

2.Imiona KRYSTIAN

3.Numer PESEL/REGON 76020801592

4.Numer KRS *•**

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

fie tL
7.Data do jakiej została zawieszona IZZ------------------------------- .g . r r - ł------------------------- .a \ n ° 0t1ik

7 \  Z G O D N O Ś Ć  i

. Z O R ^ ® 1
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Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1 
Dane osób wchodzących w skład organu *  '  •»

1 l.Nazwidco ŁATAŁA

2.Imiona WIESŁAW

3.Numer PESEL 66041503175

2 1. Nazwisko KACZMARCZYK

2.Imłona KRZYSZTOF

3.Numer PESEL 76093002775

3 1.Nazwisko BRZOSKA

2.Imiona RAFAŁ

3.Numer PESEL 77111309319

4 l.Nazwlsko FILIPKOWSKI

2.Imiona MACIEJ KRZYSZTOF

3.Numer PES a 69082601495

5 1. Nazwisko PILCH

2.Imiona GRZEGORZ KAROL

3.Numer PESEL 67122801096

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1. Przed miot przeważającej działalności 
przedsiębiorcy

1
'•t

53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

2.Przedmiot pozostałej działalności 1 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
przedsiębiorcy

2 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

3 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

4 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

5 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH I  KOMPUTEROWYCH

6 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) 
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

7 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

8 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA

9 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH P e f J [
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 
polu

Data złożenia Za okres od do

l.Wzmianka o złożeniu 
rocznego sprawozdania 
finansowego

1 03.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta

1 * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o 
zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego

1 * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Wzmianka o złożeniu 
sprawozdania z działalności 
podmiotu

X * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 
polu

Data złożenia Za okres od do

l.Skonsolidowane roczne 

sprawozdanie finansowe

1 03.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

2.0pinla biegłego rewidenta 1 * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3.Uchwała lub postanowienie o 

zatwierdzeniu
skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania finansowego

1 * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Sprawozdanie z działalności 
jednostki dominującej

1 * * * * * OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowe] organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów_________________________

Rubryka 5 -  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, 
za który należy złożyć sprawozdanie 
finansowe

31.12.2014

Dział 4



n
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Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiode ogłoszenie upadłośd, o 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłośd z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

__________________________zaspokojenie kosztów postępowania______________________________

Brak wpisów_______________________________________

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przedwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
_____________________________ sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych_____________ _______________

Brak wpisów________________________________________

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 

Brak wpisów_

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny 

Brak wpisów________

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 

_______Brak wpisów_____________________

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłośdowym

Brak wpisów.

: f7/

°cmk

t sk'
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Rubryka 6 - Informaga o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informaga o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.09.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

pe)^Siocn'»

https://ems.ms.gov.pl


InPost S.A.
30-624 Kraków , ul. M alborska 130 Załącznik nr 5 do SiWZ

Tal. 12 619 98 20, fax 12 619 98 21 
NIP: 6793087624 RG CO N ; 12272*349

(pieczęć wykonawcy)

Lista p o d m io to w  na leżących  do  te j sam ej g rup y  kap ita łow ej/ 
in fo rm ac ja  o  tym , że w y k o n a w ca  nie należy do  g ru p y  kap ita łow ej*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na św iad czen ie  us ług  pocztow ych w  
obrocie  kra jow ym  i za g ra n iczn y m , zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. sk ład am y listę  p od m io to w , razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 
poz. 331 z późn. zm ).

l.p. Nazwa podm iotu: Siedziba:

1 lnteger.pl S.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
2 InPost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
3 InPost Finanse Sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
4 Insupport Center Sp. z o.o. ul. Krakowska 342, 32-080 Zabierzów
5 Integer Group Services Sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

6 Integer Eu Limited 2 Sophouli Street, Chanteclair Building, 8th Floor, Office 801, 
1096 Nicosia

7 InltTec Sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
8 Postał Terminals C l s.r.o Opletalova 1284/37, Psc 110 00, Praha 1, Nove Mesto
9 AQ-TECH Sp. zo.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

10 Glverty Holding Limited Thasou, 3 Dadlaw House 1520, Nicosia, Cyprus
11 POSHTA 24 LLC 03035, Kylv, Surikova str., 3, korpus 37
12 EasyPack Sp. zo.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
13 Verbis 2 Sp. zo.o. S.K.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
14 Verbis Alfa Sp. zo.o.. ul. Zawiła 65 / L, 30-390 Kraków
15 Verbis 2 Sp. zo.o.. ul. Zawiła 65/ L, 30-390 Kraków
16 Postał Terminals SK s.r.o Lamacska cesta 109,84103 Bratislava 47
17 Integer Ukrainę LLC Obserwatorna 23/17 04053 Kijów
18 E-Solutions LLC N 111250 Moscow Lefortovsky Val 24
19 Granatana Limited Thasou, 3 Dadlaw House 1520, Nicosia, Cyprus
20 Easy Pack Russia LLC Smirnovskaya S tree t 4, bld.2 109052

21 Inpost UK Limited M ilton Keynes Business Centre suitę 655, Foxhunter Drive, 
Linford Wood, M ilton Keynes MK 14 6DG

22 InpostS.A. ul. Malborska 130,30-624 Kraków

23 Easy Pack Far East Ltd. Suitę 801, Singga Commercial Centre, 144-151 Connaught 
Road W est, Hong Kong

24 InPost Hungary Kft. Csorsz u. 41,1124 Budapest, Hungary
25 E-commerce lnnovatlons SL 08007 Barcelona, Rambla Catalunya, 53
26 Locker InPost Italia SRL Lissone, vla Fratelli Cairoli n. 17
27 Inpost France SAS 11 rue de Provence, 75009 Paris
28 InPost Australia PTY Ltd. Level 30 Bourke Place, 600 Bourke Street, Melbourne VIC 

3000

29 InPost Malaysia SDN BHG No 26 lalan Datuk Sulaiman, Taman Tun Dr Ismail, 60000 
Kuala Lumpur. Malaysia n

30 InPost Canada Inc. 55 Browns Line, Toronto, ON M8W 3S2, ,
31 ProfesKasa S.A. ul. Świetego M ikołaja 8-11,50-12$ W ro c ła y /j
32 Inpost Norway AS Ovre Prinsdals vei 34C, 1266 O s ló ^ fe /W fc /
33 InPost Finance S.a.r.l. 51 Rue des Cantons, L-3961Ehlange - Luxem bourg^^S/s f

34 Easypack Plus Self Storage LLC Dubai Real Estate Center, AI-Qouz, Dubai, United Arab 
Emirates

P4łin;mocnik



35 Bezpieczny List sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 24,05-250 Radzymin
36 InCJubit sp. z o.o. ul. Stefana Dembego 10/100, Warszawa
37 Polska Grupa Pocztowa S.A. ul Stanisława Augusta 75, lok. 45-47, Warszawa
38 InPost Express sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
39 Integer Inwestycje sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
40 TISAK InPost lim ited liab ility company fo r services and trade Slavonska avenija lla ,  10 000 Zagreb,

41
INPOST DO BRASIL LOGfSTICA E LOCAęAO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA.

Av. Evandro Lins e Silva no.^840, suitę 101-part, Barra da 
Tijuca, City o f Rio de Janeiro,

State o f Rio de Janeiro, Brazil, ZIP: 22.631-470.
42 Pralniomaty sp. z o.o. ul. Postępu nr 21,02-676, poczta Warszawa

W arszawa 16.11.2015.
(miejscowość, data)

...R aM K flfeaaw S id ....
podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy

2. in fo rm u jem y , że  n ie  na leżym y d o  g ru p y  kap ita łow ej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

M it V07 i  Clyj
(miejscowość, data)

podpis o soby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić p k t 1 lub pkt. 2 n

Petffli°cnik

rc*eivs



(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -  w  tym telegramów i usługi kurierskiej - 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych” dla Sądu

Najwyższego w Warszawie.

oświadczamy:

na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 907), że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodne z przepisami o podatku od towarów 
i usług.

oznaczenie sprawy : KPP YI-077-2/15

Warszawa, dn. 16.11.2015
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



PEŁNOMOCNICTW O

udzielone w dniu 19 października 2015 roku

*  '
Działając w imieniu InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130 wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP 679-308-76-24, REGON 
122726260, kapitał zakładowy 11 558 000 zł opłacony w całości (dalej: „Spółka"), Zarząd Spółki w 
osobach:
Sebastian Anioł -  Prezes Zarządu 
Marcin Pulchny -  Wiceprezes Zarządu
upoważnia Pana:

do podejmowania w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności związanych z udziałem Spółki w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), a 
także do zawierania w imieniu Spółki umów w sprawie zamówienia publicznego.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do:
1. występowania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. składania wniosków o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3. składania i podpisywania ofert oraz składania wyjaśnień dotyczących treści ofert;
4. składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym w dialogu 

konkurencyjnym i negocjacjach z ogłoszeniem;
5. składania oświadczenia o przedłużaniu terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą;

6. składania i podpisywania wszelkich innych oświadczeń, wniosków i dokumentów niezbędnych w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

7. podejmowania przez pełnomocnika wszelkich działań w zakresie korzystania przez Spółkę ze 
środków ochrony prawnej, w tymTdo:

•  wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przystępowania do 
postępowania odwoławczego, a także składania wszelkich oświadczeń i wniosków w 
toczącym się postępowaniu odwoławczym,

8. negocjacji warunków oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego udzielanego w 
trybie z wolnej ręki.

W zakresie niniejszego pełnomocnictwa, pełnomocnik upoważniony jest do udzielania dalszych 
pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo wygasa z dniem 31 marca 2016r. i

Rafała Karczewskiego

legitymującego się dowodem osobistym nr APY013566

InPost Pet

InPost S.A. 
ul. Malborska 130 
30-624 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000536554, NIP 679-308-76-24, REGON 122726260 
Kapitał zakładowy 11558 000 zł opłacony w całości

722444000
inpost.pl



UWAGA NIE UDOSTĘPNIAĆ!
Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu M l l l f s U  Ustawy o i is i ic « i
kwtancjl (Di.Il.z2003r.nf 153,p<K, 1503a m i

Zastrzeżenie in fo rm acji stanow iących ta jem nice przedsiębiorstwa -  poszczególne pozycje 
form ularza cenow ego

Na mocy art. 8  ust. 3 ustaw y z dnia 29  stycznia 2004  r. - P raw o zam ów ień publicznych (t. j .  Dz. U . z 
2013 r., poz. 907  z późn. zm .). W ykonaw ca w ykazuje p ow ody zastrzeżenia inform acji stanowiących  
tajem nicę przedsiębiorstw a, zgodnie z art. 11 ust. 4  U staw y o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm .).

Wykonawca zwraca uwagę, iż w stosunku do zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa 
dokumentów spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, do której odsyła art. 8 ust. 3 PZP. Przepis ten (art. 11 ust. 4 u.z.n.k.) stanowi, 
iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Kumulatywnie spełnione są w przedmiotowej sytuacji wszystkie przesłanki.

Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
wykonawca, z uwagi na zasadę jawności postępowania przetargowego nie może zastrzec informacji o 
cenie całkowitej zaoferowanej za wykonanie danego zamówienia, co wynika także z art. 85 ust. 4 i 5 
przywołanej ustawy. Wykonawca w ofercie nie zastrzega ceny oferty, lecz poszczególne pozycje z tabeli 
cenowej.

Ustalenie indywidualnej ceny dla konkretnej usługi następuje z uwzględnieniem tak wymagań i potrzeb 
danego zamawiającego, jak również potencjału i możliwości Wykonawcy, dlatego informacja ta jest 
niezwykle istotna z perspektywy operatora pocztowego -  posiada istotną wartość gospodarczą, a jej 
ujawnienie zagraża interesom Wykonawcy. Konkurencji, którzy uzyskaliby wiedzę o wysokości cen 
oferowanych za wykonanie danej usługi, z łatwością wykorzystaliby tę informację przy okazji 
przetargów prowadzonych przez innych zamawiających, co wprost przełożyłoby się na szanse wyboru 
w tych przetargach oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, i dalej, na jego interes gospodarczy i 
pozycję rynkową.

Powyższe uzasadnienie znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
sądów powszechnych:

„Sposób kalkulacji ceny m ożna zaliczyć do informacji, które stanow ią niezwykle cenne źródło inform acji 
dla konkurencji. W yjaśnienia złożone przez wykonawcę m ogą być więc uznane za stanowiące tajemnicę  
przedsiębiorstwa, gdyż „ (...) zarów no m etoda kalkulacji ceny, ja k  i  konkretne dane cenotwórcze 
ujawnione przez wykonawcę na żądanie zam aw iającego dla sprawdzenia, czy cena oferty nie je s t ceną 
rażąco niską, stanow ią tajem nicę przedsiębiorstwa i m ogą być przedmiotem  ochrony przez ich 
utajnienie przed innym i podm iotam i, również tym i uczestniczącymi w  przetargu (...)" (wyrok SO w  
Katowicach z dnia 8  m aja  2 0 0 7 r., sygn. a k t X IX  Ga 167 /0 7 ). Inform acje te pow stają bowiem  na potrzeby  
konkretnego postępow ania o zam ów ienie publiczne. [...) Sposób budowania strategii cenowej w  ofercie 
i elementy składowe te j strategii spełniają przesłanki uznania inform acji tych za tajemnicę  
przedsiębiorstwa, stanow ią jeg o  know-how, ja k o  posiadających wartość handlową i gospodarczą, 
obrazują bowiem  rozwiązanie dotyczące kalkulacji ceny, która pozwoliła na wybór oferty tego 
wykonawcy jako  najkorzystniejszej.” (Wyrok KIO z 14 maja 2013, KIO 908/13). Podobne stanowisk^e/ 
można wyczytać z uzasadnień innych wyroków Izby (KIO 77/14, KIO 1218/13).

'Wa/



UWAGA NIE UDOSTĘPNIAĆ!
Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w m m  M. 11 Ust 4 Ufey o wstaniu w ciw ej 
Konkuwtof (Ds. I ł  f  0003 fnr153( pffi: 1503zezm.

Dane przedstawione w dokumentach, których jawność Wykonawca zastrzegł, nie zostały nigdy 
ujawnione do publicznej wiadomości. Ujawnienie informacji pojawia się nie tylko wtedy, gdy 
informacja jest znana przez niemal każdego obywatela, ale także wtedy, gdy taka informacja nie jest 
znana, ale jest dla każdego łatwo dostępna (np. gdy została opublikowana na stronie%WW lub w 
prasie. Bez wątpienia przedmiotowa informacja nie spełnia powyższych warunków ujawnienia -  jest 
więc w pełni poufna, bowiem cena określona dla pojedynczej usługi ma charakter indywidulany i 
dostosowany do Zamawiającego i nie pokrywa się ze standardowymi cenami Wykonawcy na usługi 
świadczone w ramach publicznej działalności pocztowej.

Ponadto Wykonawca podjął działania faktyczne, niezbędne w celu zachowania poufności -  dostęp do 
informacji o cenach jednostkowych, jakie Wykonawca zamierza zaoferować w danym przetargu, ma 
ściśle ograniczona liczba podmiotów. Podjęcie takich działań jest z jednej strony konieczne do 
zapewnienia stanu poufności informacji, z drugiej zaś manifestuje wolę przedsiębiorcy objęcia ochroną 
danej informacji - ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa następuje bowiem tylko wtedy, gdy 
przedsiębiorca podjął określone działania faktyczne w celu chronienia swoich tajemnic, verba legis: 
"niezbędne działania w celu zachowania poufności". Wykonawca niewątpliwie podjął takie działania, 
o czym może świadczyć fakt, iż informacje te nigdy nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości.

Dodatkowo, tajemnica zawarta w dokumentach posiada wymierną wartość gospodarczą. Informacje 
te ujawniają płynność finansową Wykonawcy oraz zdolność do angażowania się w przedsięwzięcia o 
charakterze biznesowym. Wskazać trzeba, iż ujawnienie przedmiotowych informacji naruszyłoby i 
mogło zachwiać konkurencyjną pozycją Wykonawcy w segmencie rynku związanym z usługami 
pocztowymi. Mieliby do niej bowiem bezpośredni dostęp ściśli konkurenci Wykonawcy, a uzyskane 
informacje mogliby wykorzystać przeciwko niemu, czemu właśnie ma przeciwdziałać ustawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W  związku z pow yższym , W ykonaw ca w ykaza ł, że in form acje te  ob jęte  są tajem nicą  
przedsiębiorstw a i nie m ogą być udostępniane zgodnie art. 8  ust. 3 ustaw y Praw o zam ówień  
publicznych.



UWAGA NIE UDOSTĘPNIAĆ!
Dokument Sianowi tajemnicę przedsiębiorstwa

0 3

tatowe/ (D». u. m U n  1S8, m  1S83 ffl zm.

F O R M U L A R Z  O F E R T Y

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*lnpost S.A., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.
TEL.*....885 888 609............................................................................................
REGON*:. 122726260..........................................................................................
NIP*: 6793087624..........................................................................................
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...12 444 29 30.

W łą c z n ik  n r 2 do  S IW Z

*■'

Sąd N ajw yższy  
Plac K rasińsk ich  2 /4 /6  
00-951 W arszaw a

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na św iad czen ie  u s łu g  p ocztow ych  
w  obrocie  k rą jo w ym  i  zag ran iczn ym  -  w  tym  te leg ram ó w  i  us ług i k u rie rs k ie j -  w  zakresie  
p rzy jm o w an ia , p rzem ie szc za n ia  i  d o ręczan ia  p rze s y łe k  p o czto w ych

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

2. S K Ł A D A M Y  O F E R T Ę  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy, na następujących warunkach:

I. O rientacyjne ilości i rodzaj przesyłek

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj przesyłki Waga przesyłki

Przewidywana 

liczba 

korespondencji lub 

usług przez cały 

okres umowy 

(2  lata)

Cena

jednostkowa

brutto

Cena brutto 

(iloczyn 4 i 5)

1 2 3 4 5 8

| PRZESYŁKA KRAJOWA

1. Nierejestrowana do 350 g 3304 v m m \ 2180,64

350 - 1 ,000g 44  ̂ 1 V
0,66 29,04

1,000 -2,000g 4036 0,66 2663.76

2. Polecona do 350 g 87580 2.21 ( f i # ) ) 193551,80

350 -  1,000g 11244 2,21 24849,24

1,000 -2,000g 3200 2,21 7072,00

P e ł n o m o c n i k  

Rafał /Harc^wski
<-j



UWAGA NIE ITOOSTępNUĆI
orslwa

, poi W im .
3. Polecona

priorytetowa

do 350 g 184 2,70 f im 496,80

3 5 0 -1 ,OOOg 0 2,70 V" ‘ 1 0

1,000 -2,000g 0 2,70 £  '  -
4. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłek

poleconych

do 350 g 79072 0,55 43489,60

350 - 1 ,000g 1100 0,55 605,00

1,000 -2, OOOg 692 0,55 380,60

5. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłek

poleconych

priorytetowych

do 350 g 168 0,55 /'U H 92,40

3 5 0 -1 ,OOOg 0
>- | ■ ;

0,55 0

1,000 -2,000g 0 0,55 0

PRZESYŁKA ZAGRANICZNA

6. Polecona

priorytetowa

do 50 g 0 20.00 f l S j t )o
50-100 g 186

‘ 1
21,00 3906,00

100-350 g 28 25,30 708,40

350-500 g 0 30,00 0

500 -1  OOOg 8 37,00 296,00

ponad 1000 g 0 55,00 p 0

7. Potwierdzenie

doręczenia

przesyłki

poleconej

do 50 g 0 8,20. (WoY0

50-100 g 124 8,20 1016,80

100 -350g 28 8,20 229,60

350 -500 g 0 8,20 0

500-1  OOOg 8 8,20 65,60

ponad 1000 g 0 8,20 0

PACZKI h

8. Paczka

pocztowa

do 1 0 6,50 / 0

ponad 1 do 2 0 6,50 '
r  /

0

ponad 2 do 5 11272 6,50 73268,00

ponad 5 do 10 13284 6,50 86346,00

ponad 10 do 15 0 6,50 0

ponad 15 0 6,50 0

ZWROTY PRZESYŁEK

9. Listy polecone do 350 g 2500 0 0

350-1,000 g 96 0 0

1,000-2000 g 4 0 0

10. Listy polecone 

priorytetowe

do 350 g 0 0 0

350-1,000 g 0 0 0

PelnPffl°cn^

R af^ > w ^ ewski p f



UWAGA NIE UDOSTĘPNIAĆ!
Dotoment stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w r a tó u  Aft 11 (fet 4 t a y  o iiwteniu nieiiczcivrej 

f c  0:1 2M3 r nr 153, poz. 1503 ze m

1,000 -2,000g 0 0 0

11. Paczka

pocztowa

do 1 0 0 0

ponad 1 do 2 0 0 0

ponad 2 do 5 0 0 o *  -
ponad 5 do 10 0 0 0

ponad 10 do 15 0 0 0

ponad 15 0 0 0

PRZESYŁKA KURIERSKA

12. Przesyłka

kurierska 74

15,00 1110,00

13. Potwierdzenie

doręczenia
64

3,00 192,00

POZOSTAŁE USŁUGI

14. Usługa odbioru 

przesyłek z 

siedziby 

Zamawiającego

Liczba miesięcy 24

V

1.23 29,52

15. Narzut własny 

operatora za 

usługę 

pośrednictwa 

przy nadawaniu 

przesyłki u 

operatora 

wyznaczonego

OOT—

5,80 ' 580,00

W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana cena oferty (suma wszystkich wierszy w 
kolumnie 6), która wynosi: 443158,80 zł (brutto), słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sto 
pięćdziesiąt osiem 80/100 i obejmuje cały okres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

W artości w s k aza n e  w  ko lu m n ie  5  są  w arto śc ia m i jed n o stk o w y m i, k tóre  będą o b ow iązyw ały  w  
trakcie  ca łeg o  okresu u m o w y i s tan o w ić  będą p o d staw ę  w ynag ro d zen ia  w ykonaw cy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1 
(„Opis przedmiotu zamówienia") do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*****5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowegp przygotowania

P e M m o c n ik  3

Rafał ^ccz/wski



UWAGA NIE UDOSTĘPNIAĆ!
Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w neuiAw Art. 11 UsL 4 Usiany o zrtaniu nieuczciwej 
M w > v j (fi?: U: f  2883 r itr 153, poz. 1503 ze zm.

i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. ^

*  '  -»

7 Oświadczamy, przswtdmęmy-powiefzeoifijłodwykonawoem^ealizacłi-aamówienia w-części
   Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji

części zamówienia. **

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od 22. do 2 ^  informacje 
stanowiące ta jem n icę  p rzed s ięb io rs tw a  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. Ofertę niniejszą składamy na stronach.

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych
- Oświadczenie o podatku VAT
- Pełnomocnictwo
- Pismo wyjaśniające utajnienie poszczególnych pozycji formularza ofertowego
- Formularz ofertowy (utajniony)

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko Rafał Karczewski

Adres:..ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

Telefon...885 888 609 fax 12 4442930

Warszawa 16.11.2015 roku H

podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy
Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę..
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
* * niepotrzebne skreślić
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW  

ZAM ÓW IENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
oraz usługi kurierskiej - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Warszawa, październik 2015 r.



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest Sąd Najwyższy, plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 
tel. 022 530 82 10, fax 022 530 90 60, strona internetowa: www.sn.pl.
NIP: 527-20-50-60

'  *  '  -»
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zam ówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2013.907, ze zm ianam i), zwanej dalej „ustawą Pzp" lub „Pzp".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek 
pocztowych i ich zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 
2012 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby 
zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe 
warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach 
Umowy.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi, 
przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z 
którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w 
wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 1). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż 
minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 
60% ceny podanej w formularzu ofertowym.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień Publicznych (CPV):
64110000-0 - Usługi pocztowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku .

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.l ustawy Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów 
pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

http://www.sn.pl


zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1529).

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, wg zał. nr 
3 do niniejszej SIWZ. v

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg zał. nr 
3 do niniejszej SIWZ.

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg zał. nr 
3 do niniejszej SIWZ.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków określonych w pkt. 1.1 -  1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunki określone w pkt.2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust 1 ustawy Pzp, (wzór w zał. nr 3);

2. zaświadczenie potwierdzające, iz wykonawca został wpisany do rejestru operatorów 
pocztowych;
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 
wykonawcy wspólnie.

B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. I ustawy Pzp należy złożyć następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 ),

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce
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wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy 
czym osoby fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia 
wyłącznie oświadczenia o którym mowa w pkt. 1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

C. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w 
okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą 
składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym , że 
nie należy do grupy kapitałowej (wzór w zał. nr 5).

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

VIII. PODWYKONAWCY
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy 
podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż 
wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.



IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. *  ~~
2. W postępowaniu o udzielenie zam ów ienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zam awiający i wykonawcy przekazują faxem, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 
przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz 
pełnomocnictwa.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z 
treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Sąd Najwyższy, Biuro Organizacyjne, 00-951 Warszawa, Plac Krasińskich 2/4/6,
Fax: 22 530 90 60

7. W sprawie procedury przetargowej, w przypadku ewentualnych wątpliwości czy pytań, 
należy porozumiewać się z p. Jerzym Dylewskim tel. 22 530 82 51, godz. 8.00-15.00,
p. Violettą Wojtaszek tel.22 530 82 10, godz.8.00-16.00.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub faxem, 
wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później 
jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, 
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim znanym sobie uczestnikom 
postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.sn.pl) 
zakładce Zamówienia publicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej 
('www.sn.pl'). w zakładce Zamówienia Publiczne).

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2.
W ykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłuzyc termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dn* przed 
upływem  term inu związania ofertą zwrócić się do wykonawcow o wyrażenie zgody 
przedłużenie tego term inu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak mz 60 dni.

+  '  - -

5.

6.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

l. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2 Oferta w raz z załącznikami musi być czytelna. . . ,
3* Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi byc dołączone do 
oferty jeżeli nie w ynika ono z innych dokum entów załączonych przez wykonawcę.

4 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnom ocnictwo to musi w  swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty 11 musi byc złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia tego
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). „  , dnlmment
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien byczłozony 
wraz z tłum aczeniem  na język  polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą kserokopii

o. Dokum enty składające się na ofertę m uszą byc złozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7 Zaleca się by każda zawierająca jakąkolw iek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana p L ez  w ykonaw cę Każda poprawka w treści oferty a w  szczegolnosc, k a rfe  
przerobienie przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, p r z e s ta w c e  korektorem, etc

8. w  

,  ż " *  (f° mUlaK dt S
oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. W ykonawca może przedstawi 
ofertę n ^  swoich form ularzach z zastrzeżeniem, że m uszą one zawierać wszystkie 
informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach, 

m W nrzynadku gdy informacje zawarte w  ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

W ykonawca zastrzega, ż e T i i e  mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

7 n f o ^ n “ ąc ? S e Um n ic , przedsiębiorstwa w rozumieniu a rM  1 * Ł 4  ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r • nr 
poz 1503)" i dołączone do oferty, przy czym zaleca się, aby były trwale, oddzielnie 
spięte Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufoosci.

11 W ykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozemem ° fert> \
12 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. . ^
1 3  W ykonawca wskaże w  ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom .
14. N a ofertę składają się:

a) form ularz oferty (wzór zał. nr 2),
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b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22. ust 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (wzór zał. nr 3),

c) zaświadczenie potwierdzające, iż wykonawca został wpisany do rejestru operatorów 
pocztowych;

d) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczących 
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzpjwzór zał. nr
4), *  ' -

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert;

f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo 
informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 5),

g) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy,

h) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. e, składa 
dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. VII ppkt. B niniejszej 
specyfikacji.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Warszawie Plac Krasińskich 
2/4/6 - pok. IN 17, w terminie do dnia 16.11.2015 roku, do godziny 10:00.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Sądu Najwyższego, Biuro 
Organizacyjne (Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa) oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy
Sąd Najwyższy 
Biuro Organizacyjne 
Plac Krasińskich 2/4/6 
00-951 W arszawa

Oferta na: „ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM 
ORAZ USŁUGI KURIERSKIEJ - W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I 

DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ZWROTU PRZESYŁEK NIEDORĘCZONYCH ”
KPP VI-077-2/15

__________________ Nie otwierać przed dniem 16.11.2015 r., godz. 10:15."___________________________

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 
kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Plac Krasińskich 2/4/6, w  
Warszawie, w dniu 16.11.2015 r. o godzinie 10:15.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W 
przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 
wykonawcy informację z otwarcia ofert wyłącznie na pisemny wniosek wykonawcy.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto swojej oferty ująć wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 
wykonawcę.

2. Cena oferty za realizację całego zamówienia powinna zostać wyliczona przez wykonawcę 
na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówienia.

3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 
brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie 
zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w części XV SIWZ i podanej 
w „Formularzu ofertowym" (wzór zał. nr 2)

2.
Lp Kryterium

zasadnicze
Opis Waga - udział w 

ocenie

1.
Cena oferty

Cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia, na którą 
powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez 
wykonawcę

100



3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego wyżej kryterium.

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 
po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie 
wg następującej zasady:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty *
Liczba punktów = ..............................................................................  x 100

Cena brutto oferty badanej

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

2. O ewentualnym odrzuceniu ofert lub wykluczeniu wykonawców oraz o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 
na własnej stronie internetowej (www.sn.pl ), w zakładce „Zamówienia publiczne") oraz 
w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń".

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże 
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych 
do kontaktów w ramach realizacji umowy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ 
UMOWIE

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzania istotnych zmian w zawartej umowie.

http://www.sn.pl


XXII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług 
pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczamu^w obrocie 
krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych oraz 
telegramów i usługi kurierskiej) i ich zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami ), oraz usługi 
odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego. Usługi będące przedmiotem umowy będą 
świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczegolnosci 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie. ,

2 Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w specyfikacji istotny
warunków zamówienia, która wraz z ofertą wykonawcy z dnia 2015 r„ stanowi

3 Umowa0 obowiązuje T d  dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z 
obowiązkiem wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań umownych w stosunku do 
wszystkich przesyłek pocztowych i telegramów wysłanych przez Zamawiającego do dnia
31 grudnia 2017 roku. . . . ,

4 W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, strony zobowiązują się do
dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, rozliczenia 
liczby nadanych/zwróconych przesyłek, oraz zastosowanych opłat a w razie potrzeby 
również do zwrotu kwot nienależnych wynikających z takiego rozliczenia na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących VAT.

5, Wykonawca zobowiązany jest do odbiorn z Zespołu Biura Podawczego Sądu 
Najwyższego, zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego przy Placu Krasińskich 2/4/6 
przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, a następnie nadania tych przesyłek w 
wyznaczonej placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywał się będzie codziennie w dni
robocze w godzinach 09:30-10:30. , . . , ,

6. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel wykonawcy po
okazaniu stosownego upoważnienia. . . .  , , .

7 Wykonawca przedstawi zamawiającemu, w formie pisemnej lub elektronicznej, 
zestawienia Jacówek nadawczych i odbiorczych, które będą realizowały usług,
wynikające z niniejszej umowy. , . .  ,

8 Za moment odbioru przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez wykonawcę przesyłki do 
przemieszczania i doręczania* a w przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę wydania
zamawiającemu dowodu przyjęcia przesyłki przez wykonawcę.

9 Nadanie przez Wykonawcę przesyłek objętych przedmiotem umowy, w przypadku braku 
zastrzeżeń dotyczących niewłaściwego oznaczenia (adresowania) przesyłek, musi nastąpić
w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego. . . .  . • A

10 Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzany 
przez wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu przesyłek przekazanych do 
przemieszczania, potwierdzających ilość i rodzaj przesyłek.

lOa.Zamawiąjący dopuszcza m ożliwość sporządzania odrębnego wykazu przesyłek 
wymagających nadania u operatora wyznaczonego w dniu ich odbioru od Zamawiającego, 
a potwierdzenie ich nadania W ykonawca dostarczy Zamawiającemu w następnym dniu

roboczym do godz. 12.00. ,
11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia własnym transportem, do 

wyznaczonej przez wykonawcę placówki mieszczącej s,ę w Warszawie przy 
ul    w przypadku wystąpienia ze strony zamawiającego konieczności
dostarczenia do tej placówki przesyłki w innych godzinach niż wskazane w pkt 5.



12. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistej ilości przesyłek 
pomnożonej przez właściwe dla tych przesyłek ceny jednostkowe brutto określone w 
ofercie wykonawcy.

13. Miesięczna należność za usługi realizowane w ramach umowy będzie uwzględniała 
wynagrodzenie wykonawcy wynikające z liczby faktycznie wyekspediowanych w danym 
miesiącu przesyłek, miesięcznej opłaty za odbiór przesyłek z siedziby Zabawiającego 
oraz narzut własny operatora za usługę pośrednictwa przy nadawaniu pr/esyłki u 
operatora wyznaczonego.

14. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
15. Za nadane przesyłki oraz zwroty przesyłek, jak również usługi odbioru przesyłek 

zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy kwotę należną za poprzedni miesiąc 
kalendarzowy, obliczoną zgodnie z postanowieniami pkt. 13.

16. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Należności wynikające z faktury płatne będą 
przelewem, na konto wskazane na fakturze. Zamawiający zobowiązuje się do określenia 
tytułu wpłaty, powołując się na numer zawartej umowy i numer faktury.

17. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotą wpłaty. 
Za opóźnienie zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
wykonawcy odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

18. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub 
zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia lub wydania w okresie 
rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych 
lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane przez 
Wykonawcę w ofercie z dnia.................................. , z zastrzeżeniem pkt. 20.

19. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na 
usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, wykonawca zastosuje obowiązujący 
podatek VAT, co skutkować będzie zmianą cen jednostkowych przesyłek.

20. Ilość i waga przyjętych przesyłek stwierdzana będzie na podstawie sporządzanego przez 
zamawiającego zestawienia przesyłek przekazanych do przemieszczenia.

21. Ilość i waga zwróconych przesyłek stwierdzona będzie na podstawie zestawienia, 
sporządzonego przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach. Kopia zestawienia 
dostarczana będzie zamawiającemu wraz z fakturą.

22. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi, 
przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z 
którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w 
wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 1). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż 
minimalna kwota, która zostaniS zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy 
wyniesie 60% ceny podanej w formularzu ofertowym.

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12 zawiera wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, koszty odbioru przesyłek, ewentualne upusty i 
rabaty.

24. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, 
które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla 
celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.

25. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku 
lub uszkodzenia przesyłki, zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne 
roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe.

26. W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, 
zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% 
miesięcznej kwoty za usługę odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego za każdy dzień 
zwłoki.
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27. Zamawiającemu przysługuje prawo "ania'przetóębtarstwa wykonawcy;
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania prze J  d ustalonych
b, niewykonania przedmiotu umowy powyżej 5 dni w

terminów; , . limnwv wadliwie i zaniechania
01 ^ y T p l U r j e ^ k l n i "  mimo upływu w yznaczonej przez

28 O d S , ą p = = P ^
uzasadnienie. W każdym  przypad , J Drzvsłusuie prawo do naliczenia kary

umÓwntj wZ ^ o t o ^ U p w o t y  ^umownej

~ y c h  świadczenia usług pocztowych ,

S ^ C S i  Istotnych Warunków Zamówienia są w iązce dla

stron umowy. 7W;a7ku z realizacją niniejszej umowy Strony
31- M r r » c ^ P o S ™ r a  jeśli nie bądzie to możliwe rozsbzygaó je będzie sąd

3,  "  przedmiotu niniejszej
umowy są: Malińska tel 22 530 82 66, e-mail: bpmal@sn.pl
ze strony zam awiającego: Jolan fax ..................e-m ail:....................

ze strony wykonawcy:......... ...........on'’"vr,kacia istotnych warunków zamówienia -
33. Integralną część umowy sttnowią. Sp«yfik«cj. y . .  Załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 oraz Oferta Wykonawcy z dnia............................

. r,n  nrH R O N Y  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

XX"WYKONAWCY W TOTO WSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu Pom iotow i, S u sz e n ia  przez
zamówienia oraz poniosł lu mo ^  ówjeI\ publicznych, na podstawie art. 180 
z a m a w i a j ą c e g o ^ p r z e p i s ó ^ (D, U. z 2010 r. Nr

m  "  2 — T ) P o s łu g u je  odwołanie wyłącznie wobec czynności:

3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Wykonawca może w terminie ^ djętej przez niego lub

pp°zpstawie ustawy’ na ktore nieprzysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy P
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InPost

R egulam in  św iadczenia  usług pocztow ych przez InPost S.A.
DEFINICJE

§1
1. Niniejszy Regulam in świadczenia usług pocztowych przez InPost S.A. (dalej: Regulamin) określa 

warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych świadczonych i realizowanych przez 
InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -  Śródmieścia W ydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod num erem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, 
infolinia: 801-400-100 (z tel. stacjonarnych) lub 722-444-000 (z tel. komórkowych).

2. Usługi świadczone przez InPost S.A. polegają na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i 
doręczaniu Przesyłek pocztowych, na realizowaniu Przekazów pocztowych oraz na prowadzeniu 
działalności polegającej na prowadzeniu punktów um ożliw iających przyjmowanie i wym ianę 
korespondencji m iędzy podmiotami korzystającymi z  obsługi tych punktów. Operator przy 
świadczeniu usług pocztowych może korzystać z  infrastruktury pocztowej innych operatorów 
pocztowych na podstawie zawartych z nimi umów zgodnie z ustawą z  dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo Pocztowe (Dz.U. z  2012 r., poz. 1529- dalej zwana uPP).

3. Usługi świadczone przez InPost S.A. nie mają charakteru powszechnego i są świadczone w  
celach zarobkowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Użyte w  Regulam inie określenia oznaczają:
1) ADRES -  oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w 

przekazie pocztowym wskazanego przez Nadawcę albo oznaczenie miejsca ich zwrotu do 
Nadawcy;

2) ADRESAT -  podmiot wskazany przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty 
pieniężnej określonej w  Przekazie pocztowym;

3) AGENT POCZTOW Y -  przedsiębiorca pośredniczący na rzecz Operatora w  zawieraniu z 
Nadawcami um ów o świadczenie usług pocztowych lub zawierający takie umowy w  im ieniu 
Operatora;

4) A WIZO /  ZAW IADOMIENIE -  informacja o  próbie doręczenia Przesyłki Rejestrowanej lub 
Przekazu pocztowego pozostawiona przez Doręczyciela w  przypadku nieobecności Adresata lub 
osoby uprawnionej na mocy przepisów ustawy Prawo Pocztowe, ze wskazaniem Placówki 
Pocztowej Operatora, w  której będzie można odebrać awizowaną Przesyłkę lub kwotę Przekazu 
Pocztowego;

5) CENNIK -  cennik usług pocztowych InPost S.A. św iadczonych w  obrocie krajowym, stanowiący 
Załączn ik  F do niniejszego Regulaminu;

6) CENNIK BIZNESOW Y -  załącznik do Um owy Biznesowej;
7) DORĘCZENIE -  wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w 

przekazie pocztowym Adresatowi, a w  przypadkach określonych prawem  także innej osobie 
uprawnionej do  jej odbioru lub przekazanie Druku Bezadresowego zgodnie z  umową o 
świadczenie usługi pocztowej;

8) DORĘCZYCIEL -  osoba doręczająca Przesyłki pocztowe. Druki Bezadresowe oraz Przekazy 
pocztowe w  imieniu Operatora;

9) DOSŁANIE -  zgłoszenie pisemnego żądania Adresata przesłania Przesyłek pocztowych lub 
Przekazów pocztowych na adres wskazany w  żądaniu.

10) DRUK -  przesyłka pocztowa zawierająca informację p isem ną lub graficzną, zwielokrotnioną za 
pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale 
używanym w  drukarstwie, w  tym  książka, katalog, dziennik lub  czasopismo;

11) DRUK BEZADRESOW Y - nieopatrzoną oznaczeniem  adresata i adresem informację pisemną 
lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na 
papierze albo innym  materiale używanym w  drukarstw ie, w  tym  książkę, katalog, dziennik lub 
czasopismo;

12) KLIENT -  Nadawca lub Adresat.
13) KLIENT BIZNESOW Y - osoba fizyczna niebędąca konsum entem  w  rozum ieniu a r t  221 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r  Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z  późn. zm.) osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Operator zawarł 
odrębną pisemną umowę o świadczenie usług pocztowych lub która posiada zawartą pisemną 
umowę o świadczenie usług pocztowych z  podm iotem  prowadzącym  Punkt Nadawczy 
Dedykowany;

14) KLIENT PRZETARGOW Y -  Klient Biznesowy, z którym zawarto pisemną umowę o świadczenie 
usług pocztowych w  wyniku wyboru oferty Operatora wybranej w  przetargu prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P rawo Zam ówień Publicznych (Dz. U. 2004. n r 19, 
poz. 177- dalej zwana uPZP).

15) KONSUMENT- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

16) LISTA AWIZO -  ewidencja Zawiadomień oraz powtórnych Zawiadomień zawierających 
informację o próbie doręczenia Przesyłki Rejestrowanej lub Przekazu pocztowego pozostawiona 
przez Doręczyciela w  przypadku nieobecności Adresata lub osoby uprawnionej na mocy 
przepisów ustawy Prawo Pocztowe, ze wskazaniem  Placówki Pocztowej Operatora, w  której 
będzie można odebrać awizowaną Przesyłkę pocztową lub kwotę Przekazu pocztowego;

17) LISTA NADAŃ -  ewidencja Przesyłek pocztowych oraz Przekazów pocztowych, które polecono 
doręczyć zgodnie z umową o świadczenie usług pocztowych.

18) LISTA WYDAŃ -  ewidencja Przesyłek pocztowych oraz Przekazów pocztowych przekazanych 
Doręczycielowi do doręczenia;

19) MAGAZYN PRZESYŁEK N IE D O R Ę C ZA LN Y C H - miejsce, gdzie są fe ro w a n e  i 
przechowywane, oraz niszczone przesyłki niedoręczalne zgodnie z odpowiednimi przepisami 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z  2012 r., poz. 1529 -  dalej Prawo 
pocztowe) oraz wykonywane inne czynności, o  których mowa w  niniejszym Regulaminie;

20) MANAGER PACZEK -  aplikacja umożliwiająca pełną obsługę procesu nadań, śledzenie 
Przesyłek Rejestrowanych pocztowych oraz zarządzanie kontem Nadawcy, która jest 
udostępniana bezpłatnie na stronie internetowej www.paczkomatY.pl;

21) NADANIE -  polecenie doręczenia Przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w  
Przekazie pocztowym oraz zgodnie z  umową o  świadczenie usługi pocztowej;

22) NADAWCA -  podmiot, który zawarł z  Operatorem umowę o świadczenie usługi pocztowej;
23) NADAWCA MASOW Y - nadawca masowy w  rozumieniu uPP ;
24) OPERATOR -  InPost Spółka Akcyjna z  siedzibą w  Krakowie, wpisana do  Rejestru Operatorów 

Pocztowych pod nr B-00520; InPost S.A. nie jest operatorem  wyznaczonym  w  rozum ieniu uPP:
25) OSOBA UPRAWNIONA -  Adresat lub osoba uprawniona do odbioru korespondencji 

adresowanej do Adresata w  rozumieniu uPP jak też odrębnych przepisów, w  szczególności: 
osoba pełnoletnia zamieszkała razem z Adresatem  (jeżeli Adresat nie złożył w  Placówce 
Pocztowej zastrzeżenia w  zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego) 
bądź posiadająca pełnomocnictwo od Adresata;

26) PACZKA POC ZTO W A- Paczka lub Paczka InPost. Ilekroć w  niniejszym regulaminie mowa o 
Paczce bez dodatkowych określeń, należy przez to  rozum ieć Paczkę w  rozum ieniu przepisów 
uPP;

27) PACZKA INPOST- Przesyłka Rejestrowana nie będąca przesyłką listową, nadawana wyłącznie 
przez Klienta Biznesowego, zawierająca rzeczy o  wadze nieprzekraczającej 20  000 g. przyjętej 
przez Operatora w  celu przemieszczenia i doręczenia w  sposób zabezpieczający ją przed utratą, 
ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, o  maksymalnych wym iarach, z  których żaden nie może 
przekroczyć 2 000 mm albo które nie mogą przekroczyć dla sumy długości i największego 
obwodu mierzonego w  innym kierunku niż d ługość 3 000  mm. Paczka InPost jest usługą 
oferowaną tylko Klientom Biznesowym i pod warunkiem, że przewiduje to zawarta z nimi pisemna 
umowa;

28) PACZKA -  Przesyłka Rejestrowana nie będąca przesyłką listową, zawierająca rzeczy o wadze 
nieprzekraczającej 5 000 g. przyjęta przez Operatora w  ce lu  przemieszczenia i doręczenia w  
sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem  zawartości lub uszkodzeniem, o 
maksymalnych wymiarach 8x38x64 cm (wysokość x szerokość x długość);

29) POTWIERDZENIE NADANIA -  dokument stanowiący dowód nadania Przesyłki Rejestrowanej 
lub Przekazu Pieniężnego;

30) PRZEKAZ POCZTOWY • polecenie doręczenia Adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez 
Operatora realizowana na podstawie odrębnie zawartej pisemnej um owy z  Klientem 
Biznesowym; Operator nie realizuje Przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń 
społecznych, w  tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pom ocy społecznej, a także

Przekazów pocztowych na tereny wiejskie.
31) PRZESYŁKA POCZTOWA -  rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do 

przyjęcia lub przyjęta przez Operatora w  celu przemieszczenia I doręczenia adresatowi (zwana 
dalej także Przesyłką);

32) PRZESYŁKA LISTOWA (lis t zw ykły) -  przesyłka poczlowa z korespondencją łub druk, z 
wyłączeniem przesyłek reklamowych o maksymalnych wymiarach suma (fu g o id . wysokości 
(grubości) oraz szerokości wynosi 900 m m  przy czym największy z wymiarów nłe przekroczy 
600 mm. a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu -  1040 mm. stanowiących sumo 
długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nłe może przekroczyć 900 mm, o 
m aksymalnej masie 2 000 gram z tolerancją wymiarów do 2 mm.

33) PRZESYŁKA LISTOWA LO KALN A (lis t zw yk ły  loka lny) -  przesyłka listowa rte re łe s tro w m . 
nadawana i doręczana w  obszarze administracyjnym jednego rrjaste.

34) PRZESYŁKA REJESTROW ANA -  przesyłka pocztowa przyjęta za Potwierdzeniem Nadania I 
doręczana za pokwitowaniem odbioru;

35) PRZESYŁKA POLECONA ( lis t  p o le con y) -  przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i 
doręczana w  sposób zabezpieczający ją  przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;

36) PRZESYŁKA EKSPRESOW A (lis t e kspresow y) -  rodzaj przesyłki listowe) nierejestrowanej, 
która może być ewidencjonowana wewnętrznie przez Operatora w  celu umożliwienia Operatorowi 
identyfikacji aktualnego stanu realizacji tej usługi.

37) PLAC Ó W KA POCZTOWA -  jednostkę organizacyjną Operatora lub Agenta Pocztowego, w 
której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza Adresatom 
przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w  Przekazach pocztowych, albo inne 
wyodrębnione i oznaczone przez Operatora miejsce, w  którym można zawrzeć umowę o 
świadczenie usługi pocztowej lub odebrać Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w 
Przekazie pocztowym.

38) PU N KT A W IZAC YJN Y -  Placówka Pocztowa świadcząca usługi w  imieniu Operatora, realizująca 
usługi polegające na wydawaniu Przesyłek Awizowanych i kwot z  Przekazów pocztowych;

39) PU N KT NADAW CZY DEDYKOW ANY -  Placówka Pocztowa pośrednicząca na rzecz Operatora 
w  zawieraniu z Nadawcami umów o świadczenie usług pocztowych;

40) P RZESYŁKA UBEZPIECZONA -  Przesyłka Rejestrowana w  postaci Przesyłki poleconej lub 
Paczki, którą Nadawca ubezpiecza na wypadek jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, o której 
mowa w  § 33 Regulaminu;

41) PRZESYŁKA ZAG RAN IC ZNA -  przesyłka pocztowa określona w  regulaminie „Regulamin -  
Przesyłka zagraniczna'

42) UMOW A BIZNESOW A- pisemna umowa zawierana z Klientem Biznesowym, w  tym Klientem 
Przetargowym, indywidualnie ustalająca warunki współpracy w  zakresie świadczenia usług 
pocztowych oraz innych usług określonych w  Cenniku Biznesowym między takim Klientem, a 
Operatorem;

43) USŁU G A POCZTOW A -  usługa polegająca na łącznym  lub rozdzielnym przyjmowaniu, 
sortowaniu i doręczaniu przesyłek oraz druków bezadresowych, a także ich przemieszczaniu 
Przesyłek pocztowych oraz Druków Bezadresowych (jeżeli jest wykonywane łącznie z 
przynajmniej z ich przyjmowaniem, sortowaniem łub doręczaniem), oraz na przesyłaniu Przesyłek 
pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie 
przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej, 
wykonyw ana przez Operatora na podstawie wpisu do rejestru Operatorów Pocztowych, zgodnie 
z postanowieniami ustawy Prawo pocztowe;

44) Z N A K I O PŁATY POCZTOWEJ -  znaki emitowane przez Operatora, służące do potwierdzenia 
opłacenia usługi pocztowej;

45) ZW R OTNE POTWIERDZENIE ODBIORU - usługa, w  ramach której Operator odsyła Nadawcy 
dokum ent zawierający potwierdzenie odbioru przez Adresata lub uprawnionego Przesyłki 
pocztowej z oznaczeniem daty odebrania Przesyłki oraz podpisem osoby odbierającej Przesyłkę 
pocztową.

POSTANOW IENIA OGÓLNE  

52
1. Regulam in zawiera ogólne warunki umowy o świadczenie usługi pocztowej i stanowi integralną 

część umowy o świadczenie usługi pocztowej.
2. Treść Regulaminu wraz z  załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, znajduje się we 

wszystkich Placówkach Pocztowych, a także jest zamieszczona na stronie internetowej 
Operatora www.inpost.pl.

3. O perator świadczy usługi doręczania przesyłek pocztowych w  obrocie krajowym w  granicach 
Rzeczpospolitej Polskiej. Operator zastrzega sobie prawo do zawężenia obszaru doręczania 
przesyłek pocztowych do ograniczonego obszaru poprzez odpowiednią zmianę zdania 
poprzedniego.

4. K lient korzystający z usług pocztowych świadczonych przez Operatora zobowiązany jest 
stosować dostępne wzory formularzy i druków Operatora przewidziane d a  określonych w 
niniejszym  Regulaminie czynności.

5. Na żądanie Klienta Biznesowego Operator może otrzymaną od Niego przesyłkę nadać u innego 
operatora pobierając opłatę określoną w  Cenniku stanowiącym Za łączn ik F.

6. O perator może także świadczyć inne. niewymienione wprost w niniejszym Regulaminie, usługi 
pocztowe, na podstawie odrębnej, pisemnej umowy o świadczenie usług pocztowych zawartej z 
Klientem. Ponadto, szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług pocztowych mogą 
być określone w  załącznikach do niniejszego Regulaminu.

PLACÓ W KI POCZTOWE  

§3
1. Placówki Pocztowe Operatora, w  tym Punkty Awizacyjne, są czynne od poniedziałku do piątku, 

w  godzinach określonych indywidualnie przez daną Placówkę Pocztową. Niektóre Placówki 
Pocztowe mogą być także czynne w  inne dni niż wskazane w  zdaniu poprzednim, w  godzinach 
wskazanych przez takie Placówki Pocztowe. Punkty Nadawcze Dedykowane są czynne zgodnie 
z  zawartą z Operatorem umową.

2. P lacówki Pocztowe, z wyłączeniem  Punktów Awizacyjnych, prowadzą sprzedaż opakowań i 
znaków  opłaty pocztowej Operatora.

PŁATNOŚĆ
§4

1. Przesyłkę pocztową uznaje się za opłaconą, jeżeli na jej opakowaniu znajduje się oznaczenie 
odnoszące się do stosownej umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej pomiędzy Nadawcą 
a Operatorem lub umieszczono na niej znaki opłaty pocztowej oraz gdy Przesyłka pocztowa 
została przyjęta, a tym samym włączona do  obrotu pocztowego Operatora. W zór oznaczenia;

O PŁATA POBRANA - TAXE PERCUE 
umowa z InPost S .A .. n r ....................z  d n ia .........201... r.

NADANO w ...............................................................

2. W zór graficzny sposobu adresowania Przesyłek pocztowych doręczanych przez Operatora 
określa Z a łączn ik  A. W zór graficzny znaków opłaty pocztowej określa Załączn ik I.

3. Um ieszczenie na Przesyłce pocztowej oznaczenia, o którym mowa w  ust. 1 powyżej nie wyłącza 
obowiązku Klienta uiszczenia opłaty za daną usługę pocztową w  wysokości wynikającej z 
zawartej z Operatorem Umowy Biznesowej.

§5
Ceny usług pocztowych świadczonych przez Operatora określa Cennik 
lub  Umowa Biznesowa.
Zasady świadczenia usług pocztowych w  obrocie zagranicznym, w  tym 
opłat, obsługiwane kraje, określa odrębny regulamin. W  zakresie nieyreaulc 
regulaminie do świadczenia usług pocztowych w  obrocie zagranic£fly0|j|tj>i 
postanowienia niniejszego Regulaminu. J
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R egulam in  św iad czen ia  usług pocztow ych przez InPost S.A.

PRZESYŁKA REJESTR OW AN A  

§6
1. Za dodatkową opłatą Nadawca może wykupić usługę Przesyłki Rejestrowanej.
2. Potwierdzenie nadania Przesyłki Rejestrowanej przekazywane jest Nadawcy niezwłocznie po 

nadaniu Przesyłki. Potwierdzenie Nadania Przesyłki Rejestrowanej może również odbywać się 
za pośrednictwem Książki Nadawczej.

3. W zór graficzny druku potwierdzającego nadanie Przesyłki Rejestrowanej określa Z a łączn ik  C.
4. W zór graficzny Książki Nadawczej określa Z a łączn ik  D.
5. Przesyłkę rejestrowaną Nadawca zobowiązany jes t oznaczyć, udostępnionym  mu przez 

Operatora, oznaczeniem z kodem  kreskowym i przyporządkowanym  mu num erem  nadawczym. 
Nadawca jest ponadto zobowiązany do opatrzenia wyżej w skazanym  oznaczeniem  odpowiedniej 
pozycji w  Książce Nadawczej lub dokumentu Potwierdzenia Nadania.

6. W  przypadku niewykonania wyżej wskazanych obowiązków, O perator może pobrać opłatę za 
czynności, o  których mowa w  zdaniach poprzednich pkt. 5 nin iejszego paragrafu w  wysokości 
przewidzianej przez Umowę Biznesową.

ZW R OTNE POTW IERDZENIE ODBIO RU  
§7

1. Za dodatkową opłatą Nadawca może w ykupić usługę Zw rotnego Potwierdzenia Odbioru Przesyłki 
Rejestrowanej, w  ramach której O perator odeśle Nadawcy Zwrotne Potwierdzenie Odbioru z 
oznaczeniem daty odebrania Przesyłki oraz podpisem osoby odbierającej Przesyłkę.

2. W  przypadku zwrotu do Nadawcy Przesyłki, o której mowa powyżej. O perator pobiera opłatę za 
zwrot Przesyłki, pomniejszając ją  o  wysokość uiszczonej przez Nadawcę opłaty za usługę 
Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru.

3. W zór Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru Przesyłki Rejestrowanej określa Z a łą czn ik  E.

ADR ESO W AN IE  PRZESYŁKI POCZTOW EJ  
§ 8

1. Na kopercie lub opakowaniu Przesyłki przekazywanej O peratorowi Klient wskazuje w  sposób 
czytelny:

a) imię i nazwisko, bądź pełną nazwę Nadawcy i Adresata;
b) adres Nadawcy i Adresata z dokładnym określeniem  miejscowości, ulicy, numeru domu i 

mieszkania lub lokalu oraz kodu pocztowego.
2. Adresatem może być wyłącznie jeden podmiot albo grupa osób zamieszkująca ten sam lokal.
3. Przesyłka pocztowa niezawierająca informacji pozwalających na zidentyfikowanie Adresata nie 

powinna zostać przez Operatora przyjęta. W  przypadku, gdy taka Przesyłka zostanie jednak 
włączona do obrotu pocztowego przez Operatora, zostanie ona zwrócona Nadawcy z adnotacją 
stanowiącą informację o  przyczynie jej niedoręczenia oraz zwrotu. Za czynności związane ze 
zwrotem Przesyłki Operator pobiera opłatę, zgodnie z Cennikiem  stanowiącym  Z a łą czn ik  F.

4. Przesyłka pocztowa zostanie także zwrócona do Nadawcy na jego  koszt w  przypadku, gdy adres 
wskazany na Przesyłce jest b łędny lub niewłaściwy.

5. Przesyłka pocztowa, której nie można zwrócić Nadawcy o raz doręczyć Adresatowi z powodu 
braku lub błędnego adresu, traktowana jest jako niedoręczalna i kierowana jest do Magazynu 
Przesyłek Niedoręczalnych.

NADAW ANIE P RZESYŁKI POCZTOW EJ /  PRZEKAZU POCZTOW EGO  
§9

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje poprzez:
a) nadanie Przesyłki pocztowej w  Placówce Pocztowej innej n iż Punkt Nadawczy Dedykowany.
b) nadanie Przesyłki pocztowej w  Placówce Pocztowej stanowiącej Punkt Nadawczy Dedykowany,
c) nadanie Przesyłki w  Oddziale InPost S.A,
d) przyjęcie przez Operatora Przekazu pocztowego, z  wyłączeniem  przekazów pocztowych ze

świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w  tym  emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z 
pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny w iejskie. Usługa, o  której mowa w 
zdaniu poprzednim jest realizowana jedynie na podstawie Umowy Biznesowej z  Klientem 
Biznesowym.

2. Zawarcie umowy w  sposób określony w  ust. 1 lit. b, c  oraz d, przewidziane jest ty lko  dla Klientów 
Biznesowych. Zawarcie umowy w  sposób określony w  ust. 1 lit. b następuje z  chwilą rejestracji 
Przesyłki pocztowej Nadawcy on-line w  systemie inform atycznym  Operatora, bez względu na 
chwilę jej przekazania przez Nadawcę do Punktu Nadawczego Dedykowanego.

PR AW A OPERATORA  
§10

1. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej a lbo może odstąpić od jej 
wykonania, jeżeli:

a) nie są spełnione przez Nadawcę wym agania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone 
w  ustawie Prawo pocztowe, przepisach wydanych na jej podstawie lub w  Regulaminie;

b) zawartość lub opakowanie Przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie. Operatora lub inne 
Przesyłki na szkodę; właściwe opakowanie Przesyłki jes t zawsze obowiązkiem Nadawcy, a 
opakowanie Przesyłki powinno być  odpowiednie do zawartości Przesyłki, w  szczególności 
powinno uwzględniać w łaściwości zawartości Przesyłki, warunki atm osferyczne oraz inne 
okoliczności mogące wpłynąć na stan przesyłki, także po je j przyjęciu przez Operatora, w  tym 
okoliczności związane z przemieszczaniem Przesyłki przez Operatora;

c) na opakowaniu Przesyłki pocztowej lub w  widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, 
wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub dobra osobiste Nadawcy. 
Adresata lub innych osób albo znaki opłaty pocztowej niespełniające wym agań określonych w  
ustawie;

d) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w  całości lub w  części na obszarze nieobjętym 
wpisem do rejestru operatorów pocztowych, chyba że Operator zawarł pisemną umowę o 
współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem;

e) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych 
przepisów.

f) Klient Biznesowy, z  którym zawarto stosowną umowę zalega z  p łatnościami za świadczone przez 
Operatora usługi pocztowe;

g) adres doręczenia wskazany na Przesyłce pocztowej jest nieprawidłowy bądź nieczytelny;
h) Przesyłka pocztowa zawiera płyny. gazy. rzeczy łamliwe, kruche, żywe rośliny i zw ierzęta, rzeczy 

wymagające specjalnego traktowania podczas wykonyw ania usługi pocztowej.
2. Operator może ponadto:
a) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka pocztowa nie spełnia 

określonych przez Operatora w arunków wym aganych do zawarcia umowy, w  szczególności:
aa. niedopuszczalne jest umieszczanie w  Przesyłce pocztowej, przedm iotów zakazanych (w tym 

których przewóz jest zabroniony) przez obowiązujące przepisy prawa, w  tym  przez ustawę Prawo 
pocztowe oraz właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego, a także: przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa, pieniędzy, papierów wartościowych, przedm iotów wartościowych 
(w tym biżuterii, antyków, dzieł sztuki, znaków legitymacyjnych itp.), broni, amunicji i innych 
materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w  rozum ieniu art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 
21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (Dz. U. 1999 nr 53 poz. 549) z wyłączeniem: pistoletów 
hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o  ile  nie są bronią palną w 
rozumieniu tej ustawy oraz. o ile Nadawca dostarczy Operatorowi przed nadaniem takiej Przesyłki 
pocztowej wymagane przez ww. ustawę dokumenty oraz spełni pozostałe w arunki realizacji takiej 
usługi pocztowej), jak i przedmiotów, substancji n iebezpiecznych w  rozum ieniu odrębnych 
przepisów, substancji chem icznych lub ich m ieszanin oferowanych na rynku (np. tzw. dopalacze) 
w  tym o w łaściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, 
uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, 
mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, ż yd a  ludzkiego lub szkody majątkowe, 
narkotyków i substancji psychotropowych, artykułów szybko psujących się i wym agających 
szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn), m artwych łub żywych 
zwierząt i roślin, zwłok ludzkich, organów ludzkich lub/i zw ierzęcych. Powyższe wyliczenie nie ma 
charakteru wyczerpującego.

bb. jeżeli Przesyłka pocztowa jest nieodpowiednio zapakowana, w  sposób który może umożliwić jej 
otwarcie bez ingerencji w  opakowanie lub może umożliwić utratę jej zawartości, bądź jej 
uszkodzenie oraz uszkodzenie innych Przesyłek w  trakcie realizowania usługi pocztowej;

cc. jeżeli wym iary lub/i masa Przesyłki pocztowej przekraczają wymiary lub/i masę określone 
odpowiednio w  § 1 ust. 4 pkt 26, 27. 28 lub 32 niniejszego Regulaminu.

b) odstąpić od wykonania usługi pocztowej po zawarciu umowy o  świadczenie usługi pocztowej, 
jeżeli Przesyłka pocztowa nie spełnia warunków określonych w  umowie, w  tym także określonych 
w  Regulaminie.

3. W  przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Operatora od 
umowy o świadczenie usługi pocztowej z przyczyn określonych w  ust.1 i 2 powyżej, przyjętą 
Przesyłkę pocztową zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata 
za usługę pocztową. W  przypadku, kiedy N a d a w ca iłe  wyra t a  zgody na zwrot kosztów odesłania 
Przesyłek pocztowej, o której mowa w  ust.1 i 2 powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy §13 
ust. 5  i 6  Regulaminu.

4. W  sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka pocztowa nie spełnia wymogów, o  których 
mowa w  ust. 1 lub 2 powyżej. Operator może, z  uwzględnieniem wymogów właściwych 
przepisów, sprawdzić zawartość Przesyłki na każdym etapie świadczenia usługi, także przed 
przyjęciem Przesyłki, wzywając Nadawcę do jej otwarcia, a następnie podjąć decyzję o odmowie, 
o przyjęciu Przesyłki do realizacji lub o przerwaniu świadczenia usługi i zwrocie Przesyłki do 
nadawcy na jego koszt zgodnie z Cennikiem. W  razie przerwania świadczenia usługi opłata 
poniesiona przez Nadawcę zostanie zaliczona na poczet opłaty należnej Operatorowi za zwrot 
takiej Przesyłki do Nadawcy. Nadawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
szkody wyrządzone niewłaściwym opakowaniem lub w  związku z niedopuszczalną zawartością 
przesyłki.

5. Nadawca jest obowiązany do należytego zapakowania Przesyłki pocztowej, zwłaszcza Paczki, w 
sposób zapewniający zabezpieczenie jej zawartości przed uszkodzeniem w  trakcie wykonywania 
usługi pocztowej, jak i w  sposób niezagraźający bezpieczeństwu osób, którymi posługuje się 
Operator przy wykonywaniu usługi pocztowej oraz innych przesyłek, które są objęte 
świadczeniem usług pocztowych przez Operatora.

§1 1
1. Operatorowi, który zawarł z Nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej przysługuje prawo 

zastawu na Przesyłkach pocztowych w  celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o 
świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia 
usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli Adresatem przesyłki jest organ władzy publicznej.
3. W  przypadku odmowy zaspokojenia przez Adresata lub Nadawcę wierzytelności 

zabezpieczonych zastawem Operator, któremu przysługuje prawo zastawu otwiera komisyjnie 
Przesyłkę pocztową i przystępuje do sprzedaży jej zawartości po upływie 14 dni od dnia 
pisemnego zawiadomienia Adresata lub Nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości Przesyłki 
pocztowej.

4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości Przesyłki pocztowej, o  której mowa w  §11 ust. 3 
Regulaminu, Operator przekazuje Nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności 
zabezpieczonych zastawem.

5. Operatorowi przysługuje roszczenie do Nadawcy o  pokrycie różnicy w  przypadku, gdy 
w ierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości 
Przesyłki pocztowej.

6. W  przypadku, gdy sprzedaż zawartości Przesyłki pocztowej lub jej części nie jest możliwa, do 
niesprzedanej zawartości Przesyłki pocztowej stosuje się przepisy §13 ust. 6  Regulaminu.

7. Przepisy §11 ust. 1-6 powyżej nie naruszają przepisów ustawy z  dnia 19 marca 2004 r. -  Prawo 
celne ( t  j. Dz.U. z  2013 r.. poz. 727 ze zm.).

DORĘCZANIE PRZESYŁEK POCZTOWYCH I  PRZEKAZÓW  POCZTOWYCH  
S12

1. Przesyłkę Poleconą. Paczkę pocztową, jak również Przekaz Pocztowy uznaje się za doręczone 
z  chwilą ich wydania Adresatowi, bądź osobie uprawnionej do ich odbioru po uprzednim złożeniu 
przez w łaściwą osobę podpisu stanowiącego potwierdzenie otrzymania Przesyłki pocztowej lub 
Przekazu Pocztowego. Pokwitowanie odbioru Przesyłki poleconej. Paczki pocztowej oraz 
Przekazu Pocztowego powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.

2. Przesyłki listowe i Przesyłki Ekspresowe doręcza się osobiście lub za pośrednictwem 
oddawczych skrzynek pocztowych.

3. Przesyłkę pocztową doręcza się Adresatowi bądź osobie uprawnionej do jej odbioru, pod 
adresem wskazanym na Przesyłce lub w  umowie o  świadczenie usługi pocztowej.

4. Przesyłkę pocztową można także doręczyć do rąk własnych Adresata w  miejscu, gdzie się go 
zastanie za zgodą Adresata.

5. Przesyłki awizowane doręcza się poprzez ich wydanie w  Placówkach Pocztowych.
6. Przy wydaniu Przesyłki pocztowej lub Przekazu Pocztowego, na żądanie Operatora, Adresat lub 

osoba uprawniona do odbioru Przesyłki pocztowej zobowiązani są do okazania aktualnego i 
ważnego dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu z  fotografią, 
odciskiem pieczęci urzędowej z w izerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza, a w  przypadku 
cudzoziem ców nieposiadających żadnego z  tych dokumentów innego dokumentu 
stw ierdzającego tożsamość.

§13
1. W  przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej lub w  przypadku nieobecności Adresata 

Przesyłki Rejestrowanej, Doręczyciel umieszcza na drzwiach Adresata lub w  innym widocznym 
miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia Przesyłki Rejestrowanej oraz adresie 
Placówki Pocztowej, w  którym Przesyłkę Pocztową należy odebrać w  terminie kolejnych 7 dni, 
licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.

2. Po upływie siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia, o 
którym mowa w  ust.1 Regulaminu, doręczyciel doręcza Adresatowi powtórne zawiadomienie o 
możliwości odbioru Przesyłki rejestrowanej w  term inie kolejnych 7 dni od dnia następnego po 
dniu pozostawienia powtórnego zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Przesyłki awizowane 
przechowuje się w  Punkcie Pocztowym, Punkcie Awizacyjnym lub w  Oddziale przez okres co 
najmniej 15 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia,
0 którym mowa w  §13 ust. 1 powyżej.

3. Na wniosek Nadawcy lub  Adresata zawiadomienie, o którym mowa w  §13 u s t 1 i 2  Regulaminu, 
może być przekazane Adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ile 
taką form ę aktualnie dopuszcza Operator.

4. W  przypadku, gdy term in awizacji upłynął bezskutecznie, Przesyłkę pocztową zwraca się do 
Nadawcy.

5. Koszty zwrotu Przesyłek, o których mowa w  u s t 4  powyżej oraz Przesyłek zwracanych z  powodu 
ich niewłaściwego zaadresowania, pokrywa Nadawca.

6. W  razie braku stosownych danych umieszczonych na kopercie lub opakowaniu, które 
umożliwiłyby zwrot Przesyłki do Nadawcy lub w  przypadkach, o których mowa w  § 8  u s t 5, § 10 
ust. 3 zdanie trzecie i §  11 ust .6 Regulaminu, Przesyłki kierowane są do Magazynu Przesyłek 
Niedoręczalnych Operatora. W obec tych Przesyłek mają zastosowanie procedury wskazane w 
art. 32 i 33 ustawy Prawo pocztowe.

7. Jeśli Przesyłka nie może zostać zwrócona do Nadawcy i trafi do Magazynu Przesyłek 
Niedoręczalnych Operatora jako niedoręczalna. Operator może zwrócić Przesyłkę Nadawcy tylko
1 wyłącznie na wyraźną pisemną prośbę Nadawcy oraz po pokryciu przez Nadawcę wszelkich 
przysługujących Operatorowi wierzytelności z  tytułu zwrotu takiej Przesyłki pocztowej.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w  sytuacji nieobę€hośd Adresata 
Przekazu Pocztowego lub osoby uprawnionej do jego odbioru.

*14 Pflł1. Do czasu doręczenia Przesyłki Rejestrowanej. Nadawca może: 1 u  1
a) odstąpić od umowy o  świadczenie usługi pocztowej;
b) zażądać zm iany Adresata lub miejsca doręczenia.
2. Operator może pobrać opłatę za usługi wykonane przez O p e r a ty

InPost S.A. z siedzibą w  K rakow i* przy ul. M alborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -  Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numerem KRS 00005366M, NIP: 6793087624, in fo lin ia : 801-400-100 (z te l. stacjonarnych) lub 722-444-000 (z te l. komórkowych).
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umowy lub w  związku ze zmianami wskazanymi przez Nadawcę jeżeli opłata za te czynności 
została określona w  Cenniku.

§15
1 Operator doręcza Przesyłki przyjęte do przem ieszczenia oraz doręczenia w  następujących 

terminach (dni robocze):
a) Przesyłka listowa -  termin deklarowany -  w  4-tym  dn iu  po dniu nadania;
b) Przesyłka listowa lokalna -  term in deklarowany -  w  3 -im  dniu po nadaniu;
c) Przesyłka ekspresowa -  term in deklarowany -  w  3-im _dniu po dniu nadania;
d) Przesyłka polecona- termin deklarowany -  w  3-im  dniu po dniu nadania;
e) Paczka, w tym Paczka InPost -  term in deklarowany -  w  3 -im  dniu po dniu nadania.
2. W  przypadku, gdy Przesyłka pocztowa została nadana po godzinie 15:00 danego dnia, jako 

termin nadania wskazany w  ust.1 niniejszego paragrafu traktuje się następny dzień roboczy.
3. Do terminów wskazanych w  ust.1 n ie w licza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i 

niedziel.
4. Terminy wskazane w  ust. 1 nin iejszego paragrafu są term inami przewidywanego czasu 

doręczenia Przesyłki pocztowej.

PEŁNOMOCNICY, USŁUG A DO SŁANIA,
ZLECENIE NA DORĘCZANIE PRZESYŁEK REJESTROW ANYCH DO O DDAW CZEJ SKR ZYN KI

POCZTOW EJ
§16

1. Adresaci mogą udzielać Pełnom ocnictw Pocztowych do  odbioru Przesyłek pocztowych w  ich 
imieniu za dodatkową opłatą określoną w  Cenniku. W spom niane Pełnom ocnictwo Pocztowe 
Adresat składa na form ularzu określonym przez Operatora, we właściwej dla jeg o  miejsca 
zamieszkania Placówce Pocztowej w  obecności pracownika Operatora. W ykaz Placówek 
Pocztowych O perator zam ieszcza na stronie internetowej www .inpost.pl. Adresat może również 
odwołać złożone Pełnom ocnictwo Pocztowe do odbioru Przesyłek pocztowych w  jego  imieniu za 
dodatkową opłatą określoną w  Cenniku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na 
formularzu określonym przez Operatora. Odwołanie Pełnom ocnictwa Pocztowego jes t możliwe 
jedynie w  Placówce Pocztowej, w  której Adresat z łożył takie Pełnomocnictwo.

2. Wzór formularza Pełnomocnictwa Pocztowego do odbioru korespondencji w raz z  oświadczeniem 
o odwołaniu tego Pełnom ocnictwa określa Z a łączn ik  G.

3. Dosłanie Przesyłki pocztowej, w  tym  do pełnom ocnika Adresata, podlega dodatkowej opłacie jak 
za jej nadanie. Operator może pobrać opłatę za przyjęcie lub odwołanie żądania Dosłania 
Przesyłki pocztowej jeżeli opłata za te  czynności została określona w  Cenniku.

4. Adresat może złożyć zlecenie na doręczanie Przesyłek rejestrowanych, z wyłączeniem  przesyłek 
kurierskich, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej umieszczonej w  miejscu 
zamieszkania Adresata. Operator może pobrać opłatę za przyjęcie lub odwołanie Zlecenia na 
doręczanie przesyłek pocztowych jeżeli opłata za te czynności została określona w  Cenniku. 
W spomniane Zlecenie Adresat składa na form ularzu w e właściwej d la jego  miejsca zam ieszkania 
Placówce Pocztowej. W ykaz Placówek Pocztowych O pera tor zam ieszcza na stronie internetowej 
www.inpost.pl.

5. Zlecenie na doręczanie Przesyłek Rejestrowanych do oddawczej skrzynki pocztowej składane 
jest na czas nieokreślony na formularzu, o  którym mowa w  ust. 6  poniżej. Odw ołanie Zlecenia, o 
którym mowa w  zdaniu poprzednim  wymaga form y pisemnej i jest składane na formularzu, o 
którym mowa w  ustępie 6  poniżej we właściwej d la miejsca zam ieszkania Adresata Placówce 
Pocztowej.

6. W zór formularza Zlecenia na doręczanie Przesyłek Rejestrowanych do oddawczej skrzynki 
pocztowej i odwołania Zlecenia określa Za łączn ik  B.

7. Zlecenie na doręczanie Przesyłek Rejestrowanych do oddawczej skrzynki pocztowej nie 
obejmuje Przesyłek Rejestrowanych z usługą Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru oraz Przesyłek 
doręczanych na specjalnych zasadach wynikających z  w łaściwych przepisów prawa (m.in. 
doręczanie pism sądowych i urzędowych).

ODPOW IEDZIALNOŚĆ OPERATORA O R AZ POSTĘPOW ANIE R E KLAM AC YJN E  
§17

1. Operator, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z  Nadawcą, odpowiada za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte w ykonanie nastąpiło:

a) wskutek siły wyższej;
b) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych w iną Operatora;
c) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy Prawo Pocztowe albo 

Regulaminu;
d) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy, w  szczególności wysokiej podatności przesyłanej 

rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych w łaściwości. O perator pocztowy 
powołując się na jedną z przyczyn wym ienionych powyżej, przedstawia dowód je j wystąpienia.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w  Przesyłce pocztowej, jeżeli ich wyłączną
przyczyną są właściwości rzeczy przemieszczanej w  Przesyłce, w  szczególności Operator nie 
odpowiada za wpływ na te  rzeczy warunków atm osferycznych, upływu czasu od nadania, 
uszkodzenia Przesyłki wynikające z  niewłaściwego opakowania czy niewłaściwego 
zabezpieczenia w  Przesyłce rzeczy. s ,

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w  Przesyłce pocztowej:
a) polegające na utracie informacji zapisanych na w szelkiego rodzaju nośnikach danych, w  tym 

dyskach optycznych, magnetycznych,
b) polegające na braku miary i wagi w  granicach norm ubytków naturalnych, a w  przypadku braku 

norm -  w  granicach zwyczajowo przyjętych,
c) powstałe w  skutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia, jego  wad. naturalnych 

właściwości,
d) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zam ieszek, aktów 

terrorystycznych, aktów sabotażu,
e) spowodowane reakcją jądrową lub skażeniem radioaktywnym, n iezależnie od źródła tego 

skażenia.
f) powstałe w  wyniku złego zaadresowania,
g) polegające na niezgodności wagi lub/i zawartości Przesyłki Pocztowej z wagą lub/i zawartością 

zadeklarowaną przy wysłaniu, jeśli szkoda taka nie jes t konsekwencją próby świadomej ingerencji 
w opakowanie oraz zawartość przesyłki pocztowej.

h) widoczne zgłoszone później n iż w  chwili odbioru Przesyłki pocztowej,
I) niewidoczne zgłoszone później niż w  ciągu 7 dni od dnia  odbioru Przesyłki pocztowej.
4. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną, jeżeli Przesyłka pocztowa lub jej zaw artość została 

całkowicie zniszczona albo utracona z  winy Operatora, a zniszczenie lub utrata zostały 
stwierdzone odpowiednio w  sposób określony w  ust. 5. nin iejszego paragrafu. Usługę pocztową 
uważa się za niewykonaną także w  przypadku, gdy doręczenie Przesyłki Rejestrowanej albo 
zawiadomienia o  próbie doręczenia Przesyłki Rejestrowanej nastąpiło po upływ ie 30 -dni od dnia 
jej nadania. Kwotę określoną w  Przekazie Pocztowym uważa się za niedoręczoną, jeżeli nie 
została przekazana osobie uprawnionej do jej odbioru w  term inie 30 dni od nadania Przekazu 
pocztowego.

5. W  razie stwierdzenia przez uprawnionego, przy próbie doręczenia, uszkodzenia Przesyłki 
pocztowej, protokół szkody sporządzany jest w  obecności Doręczyciela oraz Adresata, jeżeli jest 
to możliwe. W  przypadku kiedy Adresat lub osoba uprawniona złoży swój podpis na Liście W ydań 
Doręczyciela przy doręczeniu Przesyłki pocztowej, jest to jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń do 
otrzymanej Przesyłki. Nie dotyczy to jednak roszczeń z  tytułu niewidocznych ubytków lub 
uszkodzeń Przesyłki zgłoszonych przez Adresata lub osobę uprawnioną w  term inie 7  dni od daty 
przyjęcia Przesyłki. W  przypadku stwierdzenia przez Adresata uszkodzeń niewidocznych w  chwili 
doręczenia Przesyłki warunkiem rozpoznania reklamacji jest niezwłoczne sporządzenie protokołu 
szkody w Placówce Pocztowej Operatora.

6. Wzór formularza protokołu szkody określa Z a łączn ik  n r  H.
7. Niedoręczoną Przesyłkę pocztową uważa się za utraconą, jeżeli doręczenie lub zawiadom ienie 

o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w term inie 30 dni od dnia jej nadania.
8. Z zastrzeżeniem zdania drugiego i trzeciego ust. 5 powyżej, roszczenie z tytułu nienależytego

wykonania lub niewykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki pocztowej bez 
zastrzeżeń na zasadach określonych w  ustawie Prawo Pocztowe, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte jej wykonanie:

a) jest następstwem czynu niedozwolonego;
b) nastąpiło z w iny umyślnej Operatora,
c) jest wynikiem rażącego niedbalstwa Operatora.

W  sytuacjach określonych w  literach a), b) i c) powyżej Operator ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych zgodnie z  przepisami Kodeksu Cywilnego.

§18
1. W  przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania i^sługi pocztowej prawo wniesienia 

reklamacji przysługuje: >  '  ^
a) Nadawcy.
b) Adresatowi -  gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy 

Przesyłka Pocztowa zostanie doręczona Adresatowi.

§19
1. Reklamację można wnieść:
1) z  tytułu ub^rtku lub uszkodzenia Przesyłki pocztowej:
a) bezpośrednio przy przyjęciu Przesyłki uszkodzonej lub z  ubytkiem zawartości, jeżeli został

wówczas sporządzony protokół szkody przez Operatora,
b) po przyjęciu Przesyłki Pocztowej, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne 

oświadczenie o  stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń Przesyłki albo sporządzony został protokół 
szkody, o  którym mowa w  lit. a) powyżej;

c) w  terminie, o  którym  mowa w  § 17 ust. 5 Regulaminu zdanie trzecie w  przypadku stwierdzonych
po Przyjęciu przesyłki uszkodzeń i ubytków nie dających się z zewnątrz zauważyć;

2) z  tytułu utraty Przesyłki pocztowej, w  dniu następnym po upływie terminu, w  jakim  uważa się 
niedoręczoną przesyłkę za utraconą, wskazanego w  § 17 ust. 7 Regulaminu;

3) z tytułu niedoręczenia kwoty pieniężnej określonej w  Przekazie Pocztowym w  terminie 
określonym w  § 17. ust. 4 zdanie ostatnie, po upływie tego terminu.

2. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w  term inie 12 miesięcy od dnia nadania 
Przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Regulaminu.

3. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej wniesioną po 
upływie terminów, o  których mowa w  ust. 3 oraz § 17 ust. 5 Regulaminu, pozostawia się bez 
rozpoznania, o  czym  O perator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

4. Reklamacje z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wnosi się na piśmie lub 
ustnie do protokołu w  każdej Placówce Pocztowej Operatora, bądź telefonicznie, dzwoniąc pod 
num er infolinii 801 400 100 (z tel. stacjonarnych), 722-444-000 (z tel. komórkowych) lub drogą 
elektroniczną, wypełniając poprawnie na stronie internetowej www .inoostpł formularz 
reklamacyjny oraz zatw ierdzając przyciskiem .W yślij" albo pisemnie przesyłając na adres 
siedziby Działu Reklamacji Operatora, znajdującej się w  Krakowie (31-539), przy ul. Powstania 
W arszawskiego 15, z  dopiskiem: .Dział Reklamacji*.

5. Reklamacje i skargi wniesione w  innej formie niż jest to określone powyżej nie będą 
rozpatrywane, o  czym reklamujący zostanie powiadomiony.

6. Każdej wniesionej reklamacji zostaje nadany unikalny num er IPR (Internetowe Potwierdzenie 
Reklamacji), . który reklamujący jest zobowiązany podać przy kolejnych pismach dotyczących 
reklamacji.

7. W  odniesieniu do konkretnej usługi pocztowej można wnieść tylko jedną reklamację.

§20
1. Reklamacje odszkodowawcze przysługują w  odniesieniu do Przesyłek pocztowych oraz 

Przekazów Pocztowych.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię i nazwisko albo nazwę Nadawcy albo Adresata oraz adres do korespondencji albo adres 
siedziby Nadawcy albo Adresata; 
przedmiot reklamacji;
w  przypadku Przesyłki pocztowej - rodzaj reklamowanej Przesyłki; 
datę i miejsce nadania Przesyłki pocztowej albo Przekazu pocztowego; 
num er dokumentu potwierdzającego nadanie lub num er Przesyłki pocztowej w  przypadku 
Przesyłki rejestrowanej albo Przekazu pocztowego; 
uzasadnienie reklamacji;
kwotę odszkodowania, w  przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania; 
podpis reklamującego w  przypadku reklamacji wniesionej w  form ie papierowej albo dane 
identyfikujące reklamującego w  przypadku reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub telefonicznie; 
datę sporządzenia reklamacji; 
wykaz załączonych dokumentów;
telefon kontaktowy wnoszącego reklamację lub adres poczty elektronicznej.
Do reklamacji wnoszonej w  postaci innej niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
należy dołączyć, poniższe dokumenty, wraz z dopiskiem na kopercie informującym o numerze 
złożonej reklamacji (IPR), jeżeli już został taki num er nadany:
oryginał dokumentu potw ierdzającego nadanie przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego 
albo oryginał pokwitowania nadania Przesyłki rejestrowanej lub Przekazu pocztowego -  do 
wglądu;
oświadczenie o  zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń -  w  przypadku przeniesienia 
uprawnień przez Nadawcę na Adresata;
kopię protokołu szkody sporządzonego przez Operatora bezpośrednio przy przyjęciu 
uszkodzonej Przesyłki Pocztowej lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości -  w  przypadku 
przyjęcia tej przesyłki przez Adresata , albo
oświadczenie przyjmującego Przesyłkę rejestrowaną o  stwierdzonych ubytkach lub 
uszkodzeniach tej Przesyłki złożone bezpośrednio przy jej przyjęciu; 
opakowanie uszkodzonej Przesyłki pocztowej, jeżeli Operator tego zażąda; 
oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki pocztowej, z 
zachowaniem term inu, o którym mowa w  §17 ust. 5 Regulaminu;
przytoczenie okoliczności potw ierdzających nadanie lub doręczenie Przesyłki pocztowej, oraz 
wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt;
zgłaszający reklamację Przesyłki ubezpieczonej jest obowiązany oprócz dokumentów 
wym aganych w  Regulaminie, o  których mowa w  ust. 2  i 3, przedstawić dokument Potwierdzenie 
Nadania oraz dokument/dokumenty potwierdzający/-e rzeczywistą wartość Przesyłki 
Ubezpieczonej (faktura VAT lub inny dowód zakupu) zgodnie z deklaracją Nadawcy wskazaną w 
§ 33 ust. 2 lit. d Regulaminu) poniżej, a w  przypadku braku dokumentu potwierdzającego 
rzeczywistą wartość zawartości Przesyłki Ubezpieczonej, pisemne oświadczenie o  zawartości 
Przesyłki Ubezpieczonej oraz inne wiarygodne dowody na tę okoliczność, umożliwiające 
przyjęcie bez wątpienia, że taka była zawartość i wartość zawartości Przesyłki Ubezpieczonej; 
dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia przesyłek p o rto w ych , o 
których mowa w  art. 89 ustawy Prawo pocztowe -  do wglądu Operatora; 
inne dokumenty wnioskowane przez Operatora w  trakcie prowadzonego postępowania 
reklam acyjnego - niezbędne do sprawnego i należytego rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja wniesiona w  postaci innej n iż pisemna powinna zawierać informacje, o  których mowa 
w  ust. 2 oraz o dacie i miejscu nadania Przesyłki pocztowej i Przekazu pocztowego.
Do reklamacji wniesionej za pom ocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć skany 
dokumentów, o  których mowa w  ust. 3. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia 
reklamacji Operator może zażądać przekazania oryginałów tych dokumentów. W  przypadku 
wniesienia reklamacji drogą telefoniczną dokumenty wskazane w ust. 3 należy przesłać do 
siedziby Operatora, znajdującej się w  Krakowie 30-624, przy ul. Malborskiej 1£0. z  dopiskiem: 
.D zia ł Reklamacji*. ty
W  przypadku dokumentów, o których mowa w  ust. 3  lit. a) i b) możliwe Jes© 
potwierdzonych za  zgodność z  oryginałem przez pracownika Operatora.
Oryginały dokumentów są zwracane reklamującemu za pokwitowaniem, w  k 
wniosek. W  przypadku braku wniosku Operator zwraca ^ > j^ jj> ó ź i

S

InPott 8.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. M alborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa - Ś ródm ie ic ia  W ydział XI Gospodarczy
numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, infolin ia: 801-400-100 (z tel. stacjonarnych) lub  722-444-000 (z tel. komórkowych).
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postępowania reklamacyjnego.

8 Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, 
które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania

0 Operator, w cełu wyjaśnienia i rozpatrzenia reklamacji lub/i roszczenia odszkodowawczego może 
żądać od osoby uprawniooei Nadawcy i/lub Adresata udzielenia informacji, wyjaśnień i 
dostarczenia odpowiednich dokumentów -  niezbędnych do sprawnego i należytego rozpatrzenia ; 
reklamacji

10 Wzór Druku zgłoszenia reklamacji określa Za łączn ik J. z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
11 Wzór Druku zgłoszenia reklamacji dla przesyłek zagranicznych określa Z a łączn ik  K. a)

b)
521 c) 

\M »etienie reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze wskazaniem przez 
wnoszącego reklamację jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na doręczanie 
wezwania o którym mowa w § 24 ust 1, powiadomień, o których mowa w  § 19 ust. 4. § 24 i §  28 
oraz odpowiedzi na reklamację o której mowa w  § 27 lub informacji o wyniku rozpatrzenia 
odwołania o której mowa w § 29 ust 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez wnoszącego reklamację.

522
1 Placówka pocztowa operatora pocztowego przyjmująca reklamację potwierdza przyjęcie 

refcJamacji wraz z załączonymi dokumentami, w tym poprzez naniesienie stosownej informacji na 
dowodzie potwierdzającym nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego.

2 W  przypadku wniesienia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej operator 
pocziowy niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie jej przyjęcia.

3 W  przypadku wmesiema reklamacji telefonicznie Operator przesyła potwierdzenie przyjęcia 1
reklamacji w formie pisemnej lub na wskazany przez wnoszącego reklamację adres
elektroniczny 2

§ 23  5
1. Reklamacje są rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, nie później n iż w  term inie 30 dni od

dma otrzymania reklamacji . Rozpatrywaniem reklamacji się Dział Reklamacji Operatora. W  
przypadku reklamacji termin ten liczy się od dnia wniesienia przez reklamującego poprawnej 
reklamacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

2 Termin określony w  ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli Operator w  tym term inie nadał (wysłał) 
odpowiedź na reklamację.

§24 1
1. Jeżełl reklamacja nie spełnia wym ogów formalnych, o których mowa w  § 17. 18, 19 i 20.

Regulaminu z wyłączeniem § 20 ust. 2 lit. g) Regulaminu Operator, o  ile uzna że jes t to  konieczne 2
do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa reklam ującego do usunięcia braków formalnych
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia reklamacji bez a
rozpoznania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie o  rodzaju braków, które należy uzupełnić, 
terminie ich uzupełnienia oraz skutkach nieuzupełnienia braków w  terminie.

2. Terminu, o  którym mowa w  ust.1. tj. od dnia wezwania do uzupełnienia reklamacji do dnia t
uzupełnienia reklamacji przez wnoszącego reklamację, nie w licza się do term inu rozpatrzenia 
reklamacji.

c
§25

Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym  Operator 
niezwłocznie powiadamia reklamującego, informując go o  możliwości wniesienia reklamacji przez 
osobę uprawnioną.

§26 d
1. Z tytułu niewykonania lub n ienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją -  

w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy;
b) za utratę Przesyłki z korespondencją -  w  wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej e

jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, 
określonej w  cenniku usług powszechnych

c) za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki pocztowej w  stosunku do gwarantowanego terminu
doręczenia -  w  wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę; f]

d) za utratę Przesyłki Ubezpieczonej -  w  wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej niż
wynikająca z tabeli sumy ubezpieczenia dla danej przesyłki. Roszczenie odszkodowawcze 3
dotyczące Przesyłki ubezpieczonej przysługuje również za zniszczenie Przesyłki Ubezpieczonej 
przyjętej przez Operatora w  wysokości faktycznie poniesionej szkody, a le nie w iększej niż suma 
ubezpieczenia, pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty za ubezpieczenie najpóźniej w  dniu
jej nadania.

2. Rzeczy i jakiekolw iek materiały o wartości przekraczającej kwotę 200  zł (słownie: dwieście 
złotych) lub których utrata czy uszkodzenie mogłyby powodować powstanie roszczenia 
przewyższającego tę kwotę nie mogą być wysyłane w  Przesyłkach P ocztow ych^nnych  niż 
Przesyłka ubezpieczona.

3. Odszkodowanie wypłacane jest na żądanie zgłoszone w  reklamacji.
4. W  przypadku niewykonania usługi Operator, n iezależnie od przysługującego odszkodowania, 

zwraca w  całości opłatę pobraną za usługę pocztową.
5. Jeżeli osoba uprawniona do odszkodowania jest podatnikiem VAT wówczas należne 

odszkodowanie wypłacane będzie w  kwocie netto bez podatku VAT.

§27 1
1. Odpowiedź na reklamację zawiera:
1) nazwę Operatora, a w  przypadku wyznaczenia przez Operatora jednostki właściwej dla 2 

rozpatrywania reklamacji, nazwę tej jednostki;
2) powołanie podstawy prawnej;
3) rozstrzygnięcie o  uznaniu lub odm owie uznania reklamacji w  całości lub częśd;
4) w  przypadku przyznania odszkodowania - kwotę odszkodowania oraz informację o  sposobie i 

terminie jego wypłaty nie dłuższym  niż 30 dni od dnia uznania reklamacji;
5) pouczenie o  prawie do odwołania oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie oraz 

informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi reklam acyjnej drugiej 1 
instancji, dochodzenia roszczeń określonych w  ustawie w  postępowaniu:

a. sądowym, albo
b. mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo
c. przed stałym polubownym sądem  konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej;
6) dane pracownika Operatora identyfikujące go jako osobę upoważnioną do udzielenia odpowiedzi

na reklamację z podaniem zajm owanego przez niego stanowiska. 2
2. Odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
1) uzasadnienie faktyczne i prawne - w  przypadku odm owy uznania reklamacji w  całości lub w 

części;
2) informację o  przyczynie zatrzym ania Przesyłki pocztowej, gdy reklam acja dotyczy Przesyłki 

zatrzymanej przez Operatora w  przypadkach określonych w  art. 36 ust. 2  ustawy Prawo 3 
pocztowe.

§ 28
W  przypadku odmowy uznania reklamacji w  całości lub w  części reklam ujący może wnieść
odwołanie do Operatora do Sekcji Odwołań w  Dziale Reklamacji, w  term inie 14 dni od dnia
doręczenia odpowiedzi na reklamację, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania Odwołania 
wniesionego z naruszeniem tego term inu. O  pozostawieniu odwołania bez rozpoznania Operator 
niezwłocznie zawiadamia reklamującego.

§29
Operator rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego o  wyniku rozpatrzenia 
odwołania w  term inie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepisy § 22 ust. 
2, § 27 u s t 1 pkt 1-4. pkt 6  i ust. 2 pkt 1 oraz § 21 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
Informacja, o  której mowa w  ust. 1, powinna zawierać pouczenie o  wyczerpaniu drogi 
postępowania reklamacyjnego i o prawie do dochodzenia roszczeń określonych w  ustawie Prawo 
pocztowe w  postępowaniu: 
sądowym, albo
mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo
przed stałym polubownym sądem konsumenckim p s y  Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. < ¥  '

§30
Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi na reklamację lub odpowiedzi na odwołanie od 
reklamacji w  przewidzianym term inie skutkuje uznaniem reklamacji.

§31
Wezwania, o  których mowa w  § 24 u s t1  Regulaminu, odpowiedź na reklamację, o której mowa 
w  § 27 Regulaminu, lub informację o wyniku rozpatrzenia odwołania, o której mowa w § 29 ust. 1 
Regulaminu, a także powiadomienia, o  których mowa w  § 19 ust. 4. § 24 oraz § 28 Regulaminu, 
przesyła się przesyłką poleconą za pokwitowaniem, z wyłączeniem przypadków, gdy reklamacja 
została wniesiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§32
W  przypadku uznania reklamacji, w  której reklamujący dochodził odszkodowania. Operator 
wypłaca należne odszkodowanie nie później niż w  term inie 30 dni od uznania reklamacji.
Prawo dochodzenia roszczeń określonych w  Regulaminie, w  postępowaniu sądowym oraz w 
postępowaniach określonych w  § 34 Regulaminu przysługuje niezależnie od wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego.
Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w  przypadku odmowy uznania 
reklamacji albo niezapłacenia dochodzonej należności w  terminie 30 dni od uznania reklamacji. 
Dla wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne złożenie odwołania od 
rozpoznania reklamacji.

PRZESYŁKI UBEZPIECZONE 
§ 3 3

Za dodatkową opłatą, określoną w  Cenniku, Nadawca może wykupić usługę Przesyłka 
Ubezpieczona.
Zawarcie umowy usługi pocztowej Przesyłka Ubezpieczona następuje zgodnie z  niniejszym 
Regulaminem, z  następującymi zmianami:
na Przesyłce Poleconej lub Paczce pocztowej Nadawca umieszcza dodatkowo znaki opłaty 
pocztowej Operatora tytułem opłaty za ubezpieczenie Przesyłki, która ma być Przesyłką 
Ubezpieczoną według obowiązującego Cennika.
pisemna umowa z  Klientem może przewidywać inny sposób uiszczenia opłaty za ubezpieczenie 
Przesyłki, która ma być Przesyłką Ubezpieczoną w  wysokości zależnej od sumy ubezpieczenia 
wskazanej w  obowiązującym lub ustalonym Cenniku Operatora;
Nadawca jest obowiązany przygotować Przesyłkę, która ma być Przesyłką Ubezpieczoną w  taki 
sposób, aby nie było dostępu do jej zawartości, a tow ar znajdujący się wewnątrz opakowania był 
należycie zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w transporcie oraz w  sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości tej Przesyłki; ponadto. Przesyłka Ubezpieczona 
nie może zawierać niebezpiecznych rzeczy i innych wyłączonych z  przewozu, nie może zagrażać 
otoczeniu i innym Przesyłkom pocztowym, za co odpowiada Nadawca.
Nadawca Przesyłki Poleconej oraz Paczki, w  przypadku wybrania opcji ubezpieczenia, deklaruje 
wartość Przesyłki pocztowej, podaje jej zawartość, zapewnia, że jej zawartość jest zgodna z 
wym ogam i litery c) powyżej i podaje wysokość sumy ubezpieczenia, która może wynosić: do 
500,00 zł, lub do 1.000,00 zł, zgodnie z obowiązującym Cennikiem,
Nadawca Przesyłki Poleconej oraz Paczki pocztowej, w  przypadku wybrania opcji ubezpieczenia, 
składa podpis potwierdzający nadanie Przesyłki Ubezpieczonej na dokumencie Potwierdzenia 
Nadania oraz oznacza Przesyłkę pocztową wyraźnym oznaczeniem o treści .UBEZPIECZENIE' 
w  prawym górnym  rogu koperty /  opakowania na stronie adresowej.
Operator po uiszczeniu opłaty za ubezpieczenie Przesyłki Poleconej lub Paczki pocztowej nadaje 
jej num er nadawczy w  postaci kodu kreskowego.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte Przesyłki listowe (listy zwykłe). Przesyłki listowe lokalne 
(listy zwykłe lokalne). Przesyłki Ekspresowe (Listy Ekspresowe) oraz Przesyłki reklamowe. 
Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte Przesyłki pocztowe zawierające rzeczy opisane 
w  § 10 ust. 2 l i t  aa Regulaminu), a także Przesyłki zdekompletowane lub uszkodzone.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
§34

Spór cywilnoprawny między Nadawcą lub Adresatem a Operatorem może być zakończony 
polubownie w  drodze postępowania mediacyjnego.
Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w  trybie 
określonym w  art. 95 ustawy Prawo pocztowe.
Spór cywilnoprawny między Nadawcą lub Adresatem a Operatorem może być także zakończony 
w  postępowaniu przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE w  trybie 
określonym w  ustawie Prawo Telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 243, z późn. zm.)

§35
Roszczenia dochodzone na podstawie niniejszego Regulaminu przedawniają się z  upływem 12 
m iesięcy od dnia nadania Przesyłki lub Przekazu pocztowego.
Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§36

Niniejszy Regulamin od dnia jego wejścia w  życie znajduje zastosowanie również do umów 
zawartych przed dniem jego wejścia w  życie. Zdanie poprzednie nie dotyczy umów zawartych z 
konsumentami. Jakiekolw iek postanowienia niniejszego Regulaminu nie obowiązigą w 
odniesieniu do umów zawieranych z  konsumentami, tylko jeżeli takie postanowienia zostałyby 
uznane za niedozwoloną klauzulę umowną lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów. W  pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu wiążą konsumenta.

W  sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie stosuje się bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, w  szczególności ustawę Prawo pocztowe oraz Kodeks cywilny. 
Operator zastrzega, że w  odniesieniu do poszczególnych usług pocztowych pierwszeństwo mają 
postanowienia dotyczące tych poszczególnych usług pocztowych określone w  regulaminach 
odnoszących się do tych usług.
Regulamin wchodzi w  życie z dniem 16 marca 2015 r. Z  tą datą uchyla się dotychczasowy 
regulamin z dnia 30 grudnia 2014 roku.
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Cennik usług

( InPost Cennik Usług Inpost

P rzesyłki lis tow e

Nazwa usługi Waga
Cena Gabaryt A 

(maks. wym. 
20x325x230 mm

Cena Gabaryt B 
(maks. wym. 

60x360x260 mm)

Deklarowany
termin

doręczenia

List zwykły do 350 g 1,14 2,68 D+4
Ust zwykły 351 -1 000 g 2,60 D+4
List zwykły 1001-2000 g 4,47 5,20* D+4
List zwykły lokalny do 350 g 1,06 2,60 D+3
List zwykły lokalny 35 1-1000 g 2,44 3,25 D+3
List zwykły lokalny 1001 -2 0 0 0  g 4,07 5.12 D+3
List ekspresowy do 350 g 1,54 3,33 D+3
Ust ekspresowy 351 -1 000 g 2,93 4,63 D+3
List ekspresowy 1001 -2 000 g 5,69 7,07 D+3
List polecony do 350 g 2,85 4,15 D+3
List polecony 351 -1 000 g 4,07 4,80 D+3
List polecony 1001 -2 000 g 6,10 6,83 D+3

Zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO)
usługa dostępna 

wyłącznie dla listu 
poleconego lub paczki

1,30

P rzesyłki reklam ow e

Nazwa usługi Waga
Cena Gabaryt A 

(maks. wym. 
20x325x230 mm

Deklarowany 
termin doręczenia

Przesyłka reklamowa do 350 g 1,10 D+5
Przesyłka reklamowa 351 -5 0 0  g 1,60 D+5
Przesyłka reklamowa 501 -1 000 g 2,40 D+5
Przesyłka reklamowa 1001 -2000 g 3,40 D+5

Paczki tradycyjne

Nazwa usługi Waga Cena
Maksymalny

gabaryt

Deklarowany
termin

doręczenia

Paczka do 1 kg 6,75 90x380x640 mm D+3

Paczka 1 - 2  kg 7,80 180x380x640 mm D+3
Paczka 2 - 5  kg 8,94 180x380x640 mm D+3

Paczki z paczkom atu*

Nazwa usługi Waga Cena
Maksymalny

gabaryt

Gwarantowany
termin

doręczenia

Paczka z paczkomatu gab. A do 25 kg 7,31 80*380*640 mm D+1
Paczka z paczkomatu gab B do 25 kg 8,12 190*380*640 mm D+1
Paczka z paczkomatu gab. C do 25 kg 10,56 410*380*640 mm D+1

Pozostałe usługi związane z paczkami z paczkomatu

Nazwa Cena

Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 5 000 zł 1,22

Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 10 000 zł 2,03

Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 20 000 zł 2,44

Pobranie (maksymalnie do kwoty 5 000 zł) 2,98

P rzesyłki K urierskje  -  A lternatyw a dla usług i TELEGRAM

Kurier Doręczenie 10:00 48,10

Kurier Doręczenie 12:00 11,80

Kurier doręczenie 17:00 8,80

M obilne P łatności

Nazwa Cena Uwagi

e-faktura 0,40

Mobilne Płatności Dla adresata płatności usługa ta jest nieodpłatna

Pozostałe usług i

Nazwa usługi Cena Uwagi

Ubezpieczenie do kwoty 500 zł 2,00 Dopłata dotyczy listu poleconego i paczki
Ubezpieczenie do kwoty 1000 zł 3,00

Dopłata za wymiar ponad określony w cenniku gabaryt 15,00

Dopłata dotyczy przesyłek, które mają gabaryty większe niż 
gabaryty przedstawione w cenniku i jednocześnie nie 
przekraczające maksymalnego gabarytu podanego w 

regulaminie

Opłata za zwroty
50% wartości opłaty 

nadawczej nie mniej niż 1 
zł

Opłaty nie pobiera się jeżeli wartość opłaty nie Azekroczy 1% 
miesięcznej wartości zleconych u/ług

Podełko A1 1.54 P B llu ć ln
Pudełko A2 2,03

Pudełko A3 2,20

Pudełko B1 1,87 ............... i ' n Ł .  K ąw fc
Podełko B2 2,20 ..........  .'
Pudełko B3 2,20 . ............. /  / /
Pudełko B4 2,76

— m L * .------------------------------



Cennik usług
Pudełko C1---------- -------------------------------- ---------------- .----------------------- ------------------------

Odbiór przesyłek od Klienta

3,82

20,00

3 płat a jednorazowa za odbiór do 100 kg. Odbiór realizowany 
zgodnie z listem przewozowym, w granicach 

administracyjnych miasta.

Odbiór przesyłek od Klienta
50,00 palety. Odbiór realizowany zgodnie z listem przewozowym, w 

qranicach administracyjnych miasta.

Odbiór przesyłek od Klienta
Cena uzgadniania 

indywidualnie z Klientem

Opłata jednorazowa za odbiór powyżej 5UU Kg i/iud więcej niz 
4 euro palet Odbiór realizowany zgodnie z listem 

przewozowym, w granicach administracyjnych miasta.

U s łu g i n ie s ta n d a rd o w e

Nazwa usługi Cena Uwagi

Raport postępu doręczania - przesyłki zwykłe rejestrowane
0,05

Raport zawiera informacje o postępie procesu doręczenia 
przesyłek zwykłych rejestrowanych. Generowany jest na 
podstawie list wydań doręczycieli. Obejmuje czterodniowy 

okres po nadaniu. Raport oferowany jest nadawcom 
nadającym powyżej 200 tys. listów miesięcznie.

Raport postępu doręczania - przesyłki ekspresowe
0,05

Raport zawiera informacje o postępie procesu doręczenia 
przesyłek ekspresowych. Generowany jest na podstawie list 
wydań doręczycieli. Obejmuje trzydniowy okres po nadaniu. 
Raport oferowany jest nadawcom nadającym powyżej 200 

tys. listów miesięcznie.

Raport postępu doręczania - przesyłki polecone
100zł/raport

Raport zawiera informacje o postępie procesu doręczenia 
przesyłek poleconych. Zawiera aktualne, na dzień 

sporządzenia raportu, statusy w systemie śledzenia 
przesyłek.

Raport zwrotów - przesyłki zwykłe rejestrowane
100zł/ raport

Raport zawierający numer przesyłki zwykłej rejestrowanej 
oraz powód zwrotu wg systemu kodowania zwrotów InPost. 
Raport oferowany jest nadawcom nadającym powyżej 200 

tys. listów miesięcznie.

Raport zwrotów - przesyłki ekspresowe i polecone
100zł/ rapon

Raport zawierający numer nadawczy przesyłki ekspresowej 
lub poleconej oraz powód zwrotu wg systemu kodowania 

zwrotów InPost.

Sortowanie przesyłek
0,10 Sortowanie przesyłek listowych kolejno wg kodu pocztowego.

Zniszczenie przesyłki na życzenie Nadawcy
0,50

Opłata za zniszczenie przesyłek po wyczerpaniu możliwości 
ich doręczenia.

wszystkie podane ceny są cenami netto do kt6rych doliczyć należy podatek VAT wg. obowiązującej na dany dzień stawki 

*Do powyższych cen należy doliczyć 8% opłaty paliwowej.
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