Załącznik nr 10 do umowy

Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy
Definicje:
1. Za przesyłki faktycznie i/lub skutecznie doręczone uważa się przesyłki, które zostały
prawidłowo doręczone zgodnie z adresami.
2. Za paczki do dostarczenia na dany dzień uważa się paczki przygotowane do doręczenia w
danym dniu.
3. W ramach usługi B - doręczanie i odbiór paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz
Zamawiającego usługi polegające na:
− odbieraniu paczek pocztowych i przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 14 i 19 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (zwanych dalej łącznie „paczkami”) ze
wskazanego miejsca,
− przemieszczaniu paczek,
− doręczaniu paczek pod adresem wskazanym na paczce, zaś w przypadku paczek nadanych
z opcją „odbiór w punkcie” – przekazywaniu paczek do punktu odbioru będącym placówką
pocztową lub do punktu partnerskiego,
− przyjęciu od odbiorców opłat i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone
przez nadawców,
− zwrocie we wskazanym miejscu niedoręczonych paczek oraz przyjętych od odbiorców opłat
i należności ciążących na paczkach, które nie zostały uiszczone przez nadawców,
− przyjmowaniu paczek od nadawców,
zwane dalej „Usługami”.
I.

Usługa B: doręczanie i odbiór paczek
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.
1) 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
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
niedostarczonych z powodu nieobecności adresata lub niedoręczonych adresatowi z innych
przyczyn.
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
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jednostkowej netto za faktycznie doręczoną paczkę zgodnie z poniższą tabelą.
Osiągnięty wskaźnik efektywności Zmiana stawki bazowej netto za
doręczania paczek (%)
doręczone paczki (zł)
Stawka bazowa ..... zł netto
90,00
(słownie .... zł .../100 złote)
88,01-89,99
- 4%
86,01-88,00
- 6%
84,01-86,00
-8%
82,01-84,00
- 10%
80,01-82,00
-15%
70,01-80,00
-25%
<70,00
-50%
8. Osiągnięcie przez Wykonawcę w trzech okresach rozliczeniowych, wskaźnika efektywności
doręczania
przesyłek
pocztowych
poniżej
70%
dla
zadania
ujętego
w Umowie, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w zakresie danego zadania.
2) 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 opcją „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
faktycznie
Liczba paczek
doręczonych
w stopie
(płatnych) paczek
3–4
5–6
7–8
9 – 11
12 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61>

3
4
5
6
8
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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3) System wynagradzania za paczki odebrane
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy
wyliczana będzie w następujący sposób - liczba odebranych paczek x stawka netto za
odebranie jednej paczki.
2. Za paczkę odebraną uważa się paczkę przyjętą od wskazanego nadawcy i dostarczoną do
wskazanej placówki pocztowej.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich zleceń
zgłoszonych w danym dniu.
4) System wynagradzania za odebrane paczki grupowe
1. Za paczkę grupową uznaje się faktycznie podjętą paczkę, która jest podejmowana
jednorazowo spod jednego adresu, od jednego nadawcy wraz z co najmniej 2 innymi
paczkami („stop”).
2. Za paczkę grupową z opcja „Podjęcia w punkcie” uznaje się faktycznie podjętą paczkę, która
jest podejmowana jednorazowo spod jednego adresu wraz z co najmniej 2 innymi paczkami
(„stop”).
3. W przypadku podejmowania paczek grupowych oraz paczek grupowych z opcją „Odbiór w
punkcie”, liczbę faktycznie podjętych paczek określa się zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba faktycznie
Liczba paczek
podjętych
w stopie
(płatnych) paczek
3–4
5–6
7–8
9 – 11
12 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61>
II.

3
4
5
6
8
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Usługa E: opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych

1. Liczba faktycznie obsłużonych punktów x stawka netto za jeden punkt.
2. Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie

na

podstawie

przesłanej

we

wskazanym

w umowie realizacyjnej terminie, prawidłowo wystawionej faktury, do której załączy
dokumentację potwierdzającą realizacje usług.
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3. Dokumentacja winna być potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
(dysponenta

pojazdu),

oraz

wypełniona

w

sposób

jednoznaczny

i czytelny.
4. Za skutecznie obsłużone punkty uznaje się tylko te, które zostały obsłużone zgodnie
z dyspozycjami przekazanymi przez Zamawiającego.

III.

Usługa F: realizacja usługi „Poczta Firmowa”, oraz doręczanie korespondencji masowej
do firm i instytucji

1. Liczba faktycznie obsłużonych punktów x stawka netto za jeden punkt.
2. Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie

na

podstawie

przesłanej

we

wskazanym

w umowie realizacyjnej terminie prawidłowo wystawionej faktury, do której załączy
dokumentację potwierdzającą realizacje usług.
3. Dokumentacja winna być potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
(dysponenta

pojazdu)

oraz

wypełniona

w

sposób

jednoznaczny

i czytelny.
4. Za skutecznie obsłużone punkty uznaje się tylko te, które zostały obsłużone zgodnie
z dyspozycjami przekazanymi przez Zamawiającego.
W przypadku jednoczesnego doręczania korespondencji oraz realizacji usługi „Poczta Firmowa” dla
jednego klienta mieszczącego się pod jednym adresem odpłatność jest pojedyncza tzn. za 1 punkt.

str. 4

