
 

 

 

Załącznik nr 1a do WARP-16/Z/2020 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dla części II zamówienia - świadczenie usług kurierskich) 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi kurierskie świadczone na rzecz Wielkopolskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  

2. Usługi kurierskie, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na poniższych 
warunkach: 

a) Waga transportowanej przesyłki: do 30 kg. 
b) Odległość transportowa na terenie całego kraju. 

3. Czas dostarczenia przesyłki z siedziby Zamawiającego (lub innego miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego) do wskazanej przez niego jednostki docelowej: 
a) Usługi świadczone w serwisie krajowym na terenie całego kraju - gwarantowane doręczenie do 

dwóch dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że 

przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej.  

Przesyłkę uznaje się za nadaną do godziny granicznej o ile: 

- została nadana do godz. 15:00 w placówce operatora, 

- została nadana do godz. 17:00 za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 

się w mieście wojewódzkim. 

b) Usługi świadczone w serwisie krajowym na terenie całego kraju doręczanie następnego dnia 
roboczego do godz. 09:00 lub godz. 12:00 zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, że przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej.  
Przesyłkę uznaje się za nadaną do godziny granicznej o ile: 

- została nadana do godz. 15:00 w placówce operatora, 

- została nadana do godz. 17:00 za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 

się w mieście wojewódzkim. 

4. Odbiór przesyłek kurierskich odbywać się będzie z siedziby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19 w Poznani, a z Oddziału w Pile ul. Grunwaldzka 2 
oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2 przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z telefonicznym zleceniem 

Zamawiającego w godz. 08:00-16:00. 
5. Ilości wskazane w Formularzu cenowym - załączniku nr 2a 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 2a).  

6. Wykonawca na swój środek transportu dokona załadunku przesyłek od Zamawiającego  
i rozładuje w miejscu przeznaczenia danej przesyłki.  

7. Opóźnienia powstałe w odbiorze lub dostarczeniu w przypadku: gwałtownego załamania 
pogody, robót drogowych, objazdów i innych zdarzeń losowych nie stanowią podstawy do 

reklamacji czasu doręczenia przesyłki. 
8. Wykonawca świadczyć będzie usługi w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 

r., lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy (wartość 
umowy), w zależności, które zdarzenie wcześniej zaistnieje.  

9.  Wykonawca wskaże opiekuna, który będzie dedykowany do kontaktów z Zamawiającym  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Maksymalne wymiary przesyłek: „Suma długości, szerokości i wysokości przesyłki nie może 
przekroczyć 250 cm, przy czym wymiar najdłuższego boku przesyłki (długości) nie może 
przekroczyć 150 cm. Dopuszcza się 5% tolerancji dla długości przesyłki.” 

 


