Załącznik nr 10 do umowy

Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy
Definicje:
1. Za paczki faktycznie i/lub skutecznie doręczone uważa się paczki, które zostały
prawidłowo doręczone zgodnie z adresami.
2. Za paczki do dostarczenia na dany dzień uważa się paczki przygotowane do doręczenia
w danym dniu.
I.

Usługa B: doręczanie

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie przesłanej we wskazanym w umowie
terminie,

prawidłowo

wystawionej

faktury,

do

której

załączy

dokumentację

potwierdzającą realizacje usług.
2. Dokumentacja

winna

być

potwierdzona

przez

upoważnionego

pracownika

Zamawiającego (dysponenta pojazdu), oraz wypełniona w sposób jednoznaczny
i czytelny.
System wynagradzania za paczki doręczone
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy wyliczana
będzie w następujący sposób - liczba faktycznie doręczonych paczek x stawka netto za
doręczenia jednej paczki uzależniona od osiągniętego przez Wykonawcę miesięcznego wskaźnika
efektywności doręczania tego rodzaju przesyłek.
2. Wskaźnik efektywności doręczania ma postać wyrażonego w procentach ilorazu liczby paczek
określonych faktycznie doręczonych do liczby paczek przygotowanych ogółem do doręczenia w
ciągu jednego miesiąca.
3. Za faktycznie doręczone paczki uznaje się tylko te, które zostały prawidłowo doręczone zgodnie z
adresami.
4. Za faktycznie doręczone paczki nie uznaje się paczek nie doręczonych z uwagi na brak środków
pieniężnych u adresata (dotyczy m.in. paczek z usługą „pobranie”) oraz niedoręczonych z powodu
odmowy przyjęcia,

nieobecności adresata lub osób uprawnionych do ich odbioru, jeżeli

pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienie ( awizo), jeżeli
odmówiono pokwitowania odbioru lub odmówiono uiszczenia opłat i należności ciążących na
paczce, które nie zostały uiszczone przez nadawcę, których mnie można doręczyć w przypadku
śmierci adresata, a także zwracanych do nadawcy.
5. Minimalny wskaźnik efektywności doręczania paczek wynosi 70,00% dla każdego zadania.
6. Bazowy wskaźnik efektywności doręczania paczek wynosi 90,00 – 100,00%.
7. Osiągnięcie przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym niższego niż bazowy wskaźnika
efektywności doręczania skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem ceny jednostkowej netto
za faktycznie doręczoną paczkę zgodnie z poniższą tabelą.

Osiągnięty wskaźnik efektywności
doręczania paczek (%)

Zmiana stawki bazowej netto za
doręczone paczki (zł)
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- 4%
- 6%
-8%
- 10%
-15%
-25%
-50%

90,00
88,01-89,99
86,01-88,00
84,01-86,00
82,01-84,00
80,01-82,00
70,01-80,00
<70,00
8. Osiągnięcie
efektywności
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Zamawiającego

do

70%

rozliczeniowych,
dla
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wskaźnika

zadania
umowy

ze

ujętego
skutkiem

natychmiastowym, w zakresie danego zadania.
System wynagradzania za doręczone paczki grupowe
1. Za paczkę grupową uznaje się faktycznie doręczoną paczkę, która jest doręczana
jednorazowo pod jeden adres, do jednego adresata wraz z co najmniej 2 innymi paczkami
(„stop”).

2. Za paczkę grupową z opcja „Odbiór w punkcie” uznaje się faktycznie doręczoną paczkę, która
jest doręczana jednorazowo pod jeden adres wraz z co najmniej 2 innymi paczkami („stop”).

3. W przypadku doręczania paczek grupowych oraz paczek grupowych z opcją „Odbiór w
punkcie”, liczbę faktycznie doręczonych paczek określa się zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba paczek w stopie

Liczba paczek płatnych grupowych /PG/.
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