DO-0133/33/2011

Komunikat nr 33
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 12 grudnia 2011 roku
w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na wykonywanie usług kurierskich
w obrocie krajowym i zagranicznym informuję, że usługę tę świadczyć będzie firma:
TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
Z powyższą firmą w dniu 1 grudnia 2011 r. została zawarta umowa
CRZP/UJ/596/2011 na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
Zlecenia na ww. usługi można zgłaszać telefonicznie pod numerem infolinii:
0 801-31-00-00 lub (12) 614-46-46 lub poprzez stronę internetową: www.tnt.com.pl.
Dokonując zlecenia należy podać następujące dane:
- numer płatnika: 1134 Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
- imię i nazwisko osoby zlecającej oraz telefon kontaktowy,
- adres miejsca odbioru i doręczenia wraz z kodami pocztowymi,
- rodzaj wysyłki (dokumenty, paczka),
- masę oraz wymiary rzeczywiste w przypadku przesyłek niedokumentowych,
- godzinę odbioru (minimum półtorej godziny na dojazd kuriera).
Podanie numeru płatnika jest niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
Na liście przewozowym, w polu nr 3, należy wpisać imię i nazwisko oraz telefon osoby
zlecającej usługę kurierską.
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kurierskich, dla jednostek
organizacyjnych UJ z wyłączeniem Collegium Medicum, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek
kurierskich na terenie kraju i poza jego granicami.
2. Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie w systemie „od drzwi do drzwi”, po
otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą

elektroniczną. Zlecenie usługi przez zamawiającego następuje do godziny 15.30
każdego dnia roboczego tj. od poniedziałku do piątku.
3. Usługi kurierskie będą realizowane na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz
w ofercie TNT oraz „Warunkach przewozu międzynarodowego” i „Ogólnych
warunkach świadczenia usług krajowych”.
4. Rodzaje i terminy dostarczania przesyłek:
a) miejska – przesyłka, której miejscem przeznaczenia jest miasto, z którego
przesyłka jest nadana, czyli Kraków;
b) poranek – dostarczenie przesyłki następuje do godz. 9.00 następnego dnia od dnia
nadania przesyłki;
c) południe – dostarczenie przesyłki następuje do godz. 12.00 następnego dnia od
dnia nadania przesyłki;
d) standard – dostarczenie przesyłki następuje dnia następnego od dnia nadania
przesyłki;
e) przesyłki krajowe nadane przez Zamawiającego do godz. 15.30 winny być
doręczone adresatowi następnego dnia z wyjątkiem przesyłek oznaczonych jako
„poranek”, które będą doręczone do godz. 9.00 następnego dnia po ich nadaniu
oraz przesyłek oznaczonych jako „południe”, które będą doręczone do godz. 12.00
następnego dnia po ich nadaniu;
f) przesyłki zagraniczne na terenie Europy winny być doręczone do adresata
w terminie od 2 do 4 dni roboczych od daty nadania przesyłki, nie później niż do
godz. 16.00 danego dnia roboczego;
g) przesyłki zagraniczne na terenie pozostałych państw winny być doręczone do
adresata w terminie od 5 do 6 dni roboczych od daty nadania przesyłki, nie później
niż do godz. 16.00 danego dnia roboczego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysyłania przesyłki na koszt adresata.
Obowiązki stron:
1. Obowiązkiem TNT jest świadczenie usług kurierskich na warunkach określonych
w ofercie TNT oraz w „Warunkach przewozu międzynarodowego” i „Ogólnych
warunkach świadczenia usług krajowych”, których skrócona wersja znajduje się na
odwrocie każdego listu przewozowego.
2. Obowiązkiem Zamawiającego jest odpowiednie przygotowanie, zapakowanie
i oznakowanie przesyłki na czas transportu.
3. W przypadku nadania do przewozu przesyłek międzynarodowych podlegających
odprawie celnej Zamawiający obowiązany jest do dostarczenia TNT dokumentów
wymaganych przez polski urząd celny.
4. W przypadku przesyłek importowych Zamawiający obowiązany jest podać w dacie
składania zlecenia spedycyjnego dane (imię i nazwisko lub nazwę) nadawcy,
dokładny adres z numerem kodu pocztowego, nazwisko osoby kontaktowej i jej
numer telefonu oraz określić zawartość przesyłki, ilość sztuk opakowań, orientacyjną
wagę i wymiary a także podać termin odbioru przesyłki od Nadawcy.
5. Na dowód zawarcia umowy o przewóz i doręczenie przesyłki w obrocie krajowym
oraz w obrocie zagranicznym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie nadania
przesyłki. Zamawiający składa swój podpis na druku samokopiującej nalepki
adresowej.
6. Dowodem odbioru kopert i opakowań jest pokwitowanie potwierdzone przez osobę
upoważnioną przez Nadawcę.

7. Przesyłki kurierskie odbierane będą przez Wykonawcę w ciągu dwóch godzin od
zgłoszenia ze wszystkich jednostek organizacyjnych UJ, z wyłączeniem Collegium
Medicum.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość śledzenia drogi
przesyłki on-line.
9. Do każdej wysłanej przesyłki Wykonawca zapewni oddzielny numer listu
przewozowego.
10. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bezpłatnych kopert
firmowych przeznaczonych do wysyłania przesyłek o masie do 1 kg, druków
firmowych do przesyłek, niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
11. Przedmiotem umowy w zakresie obrotu zagranicznego nie są przesyłki z podaną
wartością.
12. Przesyłka winna być doręczona w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia
przesyłki kurierskiej w czasie transportu, Wykonawca zobowiązany jest do
dodatkowego zabezpieczenia uszkodzonej przesyłki i dostarczenia jej do adresata
wraz z protokołem opisującym powstanie uszkodzenia lub ubytku oraz uzyskanie od
adresata podpisu będącego potwierdzeniem odbioru nadanej przesyłki kurierskiej.
Stawki:
1. Wysokość stawek za usługi świadczone przez TNT na rzecz Zamawiającego jest
określona w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Komunikatu.
2. Stawki podane w cenniku obowiązują przez cały okres trwania niniejszej umowy.
Fakturowanie i płatności:
1. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT za przyjęte przesyłki krajowe i zagraniczne
stanowić będą zestawienia miesięczne (potwierdzeniem będą kopie nalepek
adresowych) za nadane przesyłki, a za wydane koperty i opakowania pokwitowanie
ich odbioru. Zestawienia miesięczne będą każdorazowo dostarczane razem z fakturą.
3. Zapłata za faktycznie wykonane usługi dokonana będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę zbiorczej faktury VAT „z dołu” przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym Wykonawca zobowiązany jest
wystawić zbiorczą fakturę VAT do dnia 7 każdego kolejnego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
Reklamacje, odpowiedzialność:
Zasady dotyczące składania reklamacji oraz zakres odpowiedzialności TNT z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy określone są
w „Ogólnych warunkach świadczenia usług krajowych” i „Warunkach przewozu
międzynarodowego”.
Postanowienia końcowe:
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za kontakty i współpracę
z Zamawiającym jest pan Grzegorz Grzybacz tel. (12) 614-46-24, e-mail:
grzegorz.grzybacz@tnt.com.

Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości
korzystania z usług kurierskich innych firm i nie dotyczy projektów realizowanych
z funduszy europejskich.

Kanclerz UJ

Dr Tadeusz Skarbek

Do wiadomości:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik
do komunikatu nr 33 Kanclerza UJ z 12 grudnia 2011 r.

Waga i rodzaj przesyłki

Cena 1 sztuki
(zł brutto)

Przesyłki kurierskie krajowe do 1000 g:
miejska

22,86

poranek

44,98

południe

31,71

standard

22,86

Przesyłki kurierskie krajowe powyżej 1000g (do 50 000g):
miejska

65,02

poranek

87,15

południe

73,87

standard

65,02

Przesyłki kurierskie zagraniczne
Do 1000 g

322,01

Powyżej 1000g (do 20 000g)

558,62

