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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe do 2000 g
a)
zwykłe – przesyłka nierejestrowana listowa nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana listowa najszybszej kategorii,
c) polecone – przesyłka rejestrowana listowa, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania
i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie
operator ponosi odpowiedzialność do wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,
poz. 1159, z poźn. zm.).
Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe:
a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
c) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (za pobraniem opłaty),
d) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii
z zadeklarowaną wartością,
e) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO).
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm lub szerokość 500 mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa 3000
mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
Przez przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
a) przesyłki w obrocie krajowym o wadze do 50 kg:
przesyłka kurierska standardowa/ekspresowa, o wymiarach:
minimum – strona adresowa przesyłki nie może być mniejsza niż 155 x 255 mm z tolerancją do 2 mm
maksimum – przesyłka nie może przekraczać 2000 mm w jakimkolwiek z wymiarów ani 5000 mm dla
największego obwodu, po wcześniejszym zweryfikowaniu realnej możliwości przewozu,
b) przesyłki w obrocie zagranicznym o wadze do 20 kg, o wymiarach:
minimum – strona adresowa przesyłki nie może być mniejsza niż 155 x 255 mm z tolerancją do 2 mm,
maksimum – przesyłka nie może przekraczać 1,50 metra w jakimkolwiek z wymiarów ani 3,00 metrów dla sumy
długości i największego obwodu mierzonego w kierunku innym niż długość.

