
 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) postępowania na „Sukcesywne świadczenie 
usług pocztowych” została zawarta umowa między Politechniką Śląską (zwaną dalej Zamawiającym) a Pocztą 
Polską S.A. (zwaną dalej Wykonawcą). 

Za realizację umowy odpowiedzialne są jednostki organizacyjne Zamawiającego wskazane w tabeli 2 
„Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im placówek nadawczych Wykonawcy” załącznika 
do niniejszego pisma. 

W Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia sprawę prowadzą: 

1) Krzysztof Matlak (tel. 32 237 13 34 oraz 32 237 13 35), 

2) Małgorzata Nalewajk (tel. 32 237 15 83). 

Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach świadczenia niniejszych usług pocztowych wraz 
z cennikiem znajdują się na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pod adresem: 

 

http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm


 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) została zawarta umowa 
nr OZ/U/19/50/EO, ID umowy 419539/S na sukcesywne świadczenie usług pocztowych. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Rozliczenia finansowe wykonanych usług będą dokonywane w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem cen 
jednostkowych brutto ujętych w Arkuszu Kalkulacyjnym Ceny Oferty. Za wykonane usługi pocztowe oraz usługi 
odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego będzie dokonywana płatność „z dołu” w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. Z tytułu realizacji usług objętych umową, Wykonawca będzie wystawiał po zakończeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego, oddzielne faktury VAT (dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego osobna 
faktura) na: Politechnika Śląska, 44 – 100 Gliwice, ul. Akademicka 2A. Na każdej fakturze VAT musi się znaleźć się 
nazwa jednostki organizacyjnej Politechniki Śląskiej, która zleciła nadanie przesyłek. Faktury Zamawiający będzie 
opłacał na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że 
doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. 
W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia. 



 

 

 



 

 

1. Pole adresowe przeznaczone jest na umieszczenie adresu adresata łącznie z aktualnym kodem pocztowym 
(w polu nie należy umieszczać innych treści, np. reklamy nadawcy) – dolna prawa część strony adresowej 
przesyłki. Adres ten powinien w sposób jednoznaczny wskazywać adresata i miejsce doręczenia, nie może 
zawierać skrótów i niepełnych danych adresowych, tj. nie może brakować nazwy ulicy/miejscowości, 
nr domu/lokalu czy oznaczenia kodowego (w przypadku przesyłek zagranicznych – kraju przeznaczenia). Adres 
powinien być umieszczony w sposób trwały i czytelny, bez skreśleń i poprawek. W przypadku stosowania jako 
opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczania 
i doręczania przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby adres 
pozostawał całkowicie widoczny przez okienko, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty. Okienko 
adresowe powinno znajdować się w dolnej prawej części strony adresowej koperty. W okienku adresowym 
należy umieszczać czytelną informację identyfikującą wyłącznie adresata przesyłki. W przypadku tego typu 
opakowań niedozwolone jest również umieszczanie na okienku adresowym etykiet samoprzylepnych 
z naniesioną informacją o adresacie. 

2. Strefa szyfrowa (kodowa) przeznaczona jest wyłącznie do umieszczenia w niej przez pocztę zaszyfrowanej 
w kodzie kreskowym informacji o adresie adresata (w strefie szyfrowej nie umieszcza się żadnych napisów, 
nadruków, rysunków lub nalepek) – dolna część strony adresowej przesyłki. 

3. Adresy nadawcy i adresata umieszcza się na przesyłkach listowych równolegle do dłuższej krawędzi strony 
adresowej przesyłki. 

4. Część strony adresowej koperty pomiędzy adresem nadawcy a strefą szyfrową, nazwana umownie przez Pocztę 
miejscem informacyjnym, to miejsce, gdzie nadawca możne umieszczać dodatkowe nadruki/napisy, np. adres 
WWW, elementy graficzne. 

5. W przypadku przesyłek listowych nierejestrowanych i przesyłek poleconych miejsce informacyjne jest również 
przeznaczone na umieszczenie w nim nalepki (napisu, nadruku) wyróżnika kategorii „PRIORYTET”, 
a w przypadku przesyłek poleconych dodatkowo nalepki „R” z kodem kreskowym oraz nalepki określającej 
usługę komplementarną „Potwierdzenie odbioru”. 

Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki listowej nierejestrowanej 
i przesyłki poleconej w obrocie krajowym 

 



 

 

Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki firmowej w obrocie krajowym 
w obszarach zamiejscowym i miejscowym 

 

Wzór pieczątki: 

OPŁATA POBRANA 

TAXE PERÇUE – POLOGNE 

umowa nr 419539/S z Pocztą Polską S.A. 
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Przesyłki krajowe: 

1. Przesyłki listowe w przedziale wagowym do 2 000 g (gabaryty S, M i L): 

1) nierejestrowane ekonomiczne, niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, 

2) nierejestrowane priorytetowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe) 
przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą bądź ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem. Przesyłki będące przesyłkami najszybszej kategorii. 

2. Przesyłki polecone w przedziale wagowym do 2 000 g (gabaryt S, M, L): 

1) ekonomiczne niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, 

2) priorytetowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe) przemieszczane 
i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przesyłki 
będące przesyłkami najszybszej kategorii. 

Przesyłki nadawane przez Zamawiającego będą spełniały następujące normy gabarytowe: 

a) gabaryt S do 500 g, wymiary: 

 minimum – wymiary strony adresowej nie będą mniejsze niż 90 x 140 mm, 

 maksimum – żaden z wymiarów nie przekroczy: wysokość 20 mm, szerokość 230 mm, 
długość 160 mm, 

b) gabaryt M do 1 000 g, wymiary: 

 minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

 maksimum – żaden z wymiarów nie przekroczy: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 
mm, 

c) gabaryt L do 2 000 g, wymiary: 

 minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

 maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie przekroczy 900 mm, przy czym największy 
z tych wymiarów (długość) nie przekroczy 600 mm. 

Wszystkie powyższe wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 

3. Zwroty przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z tytułu niewykonanej usługi ZPO – 
zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego. 

4. Zwroty przesyłek poleconych – zwrot przesyłki rejestrowej następuje do nadawcy po wyczerpaniu możliwości 
doręczenia lub wydania odbiorcy. Opłata jak za daną przesyłkę rejestrowaną nadaną jako przesyłka 
ekonomiczna –zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego. 

5. Paczki pocztowe do 30 000 g (gabaryty A i B): 

1) ekonomiczne – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, 

2) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

3) rejestrowane przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru. 

Paczki: 

a) paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, 

b) paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

4) rejestrowane z zadeklarowaną wartością – przesyłki, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność do 
wysokości wartości przesyłki podanej przez Zamawiającego, w przypadku: utraty bądź ubytku zawartości 
lub uszkodzenia. Wymaga się, aby usługi te były świadczone zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo Pocztowe. Paczki: 

Paczki: 

a) paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii, 

b) paczki rejestrowane najszybszej kategorii.



 

 

Paczki nadawane przez Zamawiającego będą spełniały następujące normy gabarytowe: 

a) gabaryt A, wymiary: 

 minimum – wymiary strony adresowej nie będą mniejsze niż 90 x 140 mm, 

 maksimum – żaden z wymiarów nie przekroczy: długość 600 mm, szerokość 500 mm, 
wysokość 300 mm, 

b) gabaryt B, wymiary: 

 minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza: długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub 
wysokość 300 mm, 

 maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie 
przekroczy 3000 mm, przy czym największy wymiar nie przekroczy 1500 mm. 

Wszystkie powyższe wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 

6. Terminy dostarczenia przesyłek pocztowych nie mogą być dłuższe niż podane w rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonywania usług powszechnych przez 
operatora wyznaczonego. 

Przez przesyłki rejestrowe w obrocie krajowym rozumie się: 

1) przesyłki polecone, 

2) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, 

3) paczki pocztowe, 

4) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością. 

Przesyłki krajowe: 

1. Przesyłki listowe w przedziale wagowym do 2 000 g: 

a) nierejestrowane priorytetowe (obejmuje strefy A, B, C i D): 

 strefa A: Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem), 

 strefa B: Ameryka Północna, Afryka, 

 strefa C: Ameryka Południowa, Środkowa i Azja, 

 strefa D: Australia i Oceania, 

– zgodnie z Arkuszem Kalkulacyjnym Ceny Oferty, 

b) nierejestrowane ekonomiczne (obejmuje zarówno strefę Kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją 
i Izraelem), jak i strefę Kraje pozaeuropejskie) – zgodnie z Arkuszem Kalkulacyjnym Ceny Oferty. 

Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego będą spełniały następujące normy gabarytowe: 

a) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

b) maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie przekroczy 900 mm, przy czym największy z 
tych wymiarów (długość) nie przekroczy 600 mm. 

Wszystkie powyższe wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 

2. Przesyłki polecone w przedziale wagowym do 2 000 g: 

priorytetowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe) przemieszczane i doręczane 
w sposób zabezpieczający je przed utratą bądź ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przesyłki będące 
przesyłkami najszybszej kategorii. 

Wyżej wspomniane przesyłki obejmują następujące strefy: 

 strefa A: Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem), 

 strefa B: Ameryka Północna, Afryka, 

 strefa C: Ameryka Południowa, Środkowa i Azja, 

 strefa D: Australia i Oceania. 



 

 

3. Potwierdzenie odbioru następuje zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego. 

4. Zwroty przesyłek: 

1) poleconej priorytetowej do nadawcy – po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy 
za granicą – zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego, 

2) listowej z zadeklarowaną wartością priorytetowej – po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub 
wydania odbiorcy za granicą – zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego, 

3) zwrot paczki pocztowej lub ekonomicznej do nadawcy – po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub 
wydania odbiorcy za granicą – zgodnie z regulacjami przewidzianymi dla operatora pocztowego. 

4) zwrot paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością priorytetowej lub ekonomicznej do nadawcy – po 
wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicą – zgodnie z regulacjami 
przewidzianymi dla operatora pocztowego. 

Przez przesyłki rejestrowe w obrocie zagranicznym rozumie się: 

 przesyłki polecone, 

 przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, 

 paczki pocztowe, 

 paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością. 

Inne warunki: 

1. Odbioru przesyłek będzie dokonywać upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego 
upoważnienia. Odbiór przesyłek u Zamawiającego będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę 
podpisem i datą odbioru. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w dniu 
ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek 
Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym 
lub usunięcia w dniu odbioru nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym. 

2. Zamawiający musi właściwie przygotować przesyłki oraz sporządzać zestawienia dla przesyłek przygotowanych 
do wyekspediowania: 

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej 
z uwzględnieniem podziału na: poszczególne rodzaje usług, przesyłki krajowe i zagraniczne, przesyłki 
niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, przesyłki najszybszej kategorii. Książka nadawcza będzie 
sporządzana w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 
rozliczeniowych, a kopia będzie stanowić dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 

b) dla przesyłek nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek według kategorii bądź gabarytów, 
sporządzone do celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony 
dla Wykonawcy, a będzie kopia stanowić dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

Książka nadawcza będzie prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. 

3. W przypadku jednostek mających siedziby w Rybniku (Centrum Kształcenia Inżynierów) oraz częściowo 
w Katowicach (np. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii), a także w przypadku wystąpienia 
szczególnych okoliczności w odniesieniu do wszystkich pozostałych jednostek zlokalizowanych w Gliwicach, 
Zabrzu, Katowicach oraz Rybniku. (np. nagła potrzeba wysłania przesyłki po wyznaczonych godzinach 
odbioru), Zamawiający będzie dokonywał nadania przesyłek w placówkach Wykonawcy, wskazanych w tabeli 
„Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im placówek nadawczych wykonawcy”. W tym 
celu będzie on każdorazowo zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia. Zamawiający ma prawo do 
nadawania przesyłek w placówkach Wykonawcy bez okazania stosownego upoważnienia, jednakże w tym 
przypadku Zamawiający będzie dokonywał opłaty za nie „z góry”. 

4. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego, pokwitowane przez adresata, „potwierdzenie odbioru” 
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. Przesyłki pocztowe nieodebrane w terminie odbioru będą 
zwracane Zamawiającemu. 

5. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, będzie bezpłatnie udostępniał wszystkie formularze, blankiety, druki, 
nalepki itp. (z wyjątkiem opakowań na przesyłki) niezbędne do właściwego oznakowania przesyłki w obrocie 
krajowym i zagranicznym.  

6. Zwroty – jeśli doręczenie przesyłki nie będzie możliwe (nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca odmawia 
dostarczenia przesyłki do adresata, ponieważ nie ma w danym regionie jednostki organizacyjnej) lub adresat 
czy też osoba upoważniona odmówi jej przyjęcia, przesyłka będzie niezwłocznie zwracana do 



 

 

Zamawiającego na jego koszt, z podaniem przyczyny zwrotu. Opłata za zwrot przesyłki listowej nie może być 
większa niż cena jednostkowa zgodna z ofertą Wykonawcy za usługę „przesyłki listowe rejestrowane niebędące 
przesyłkami najszybszej kategorii”. Opłata za zwrot paczki nie może być większa niż cena jednostkowa zgodna 
z ofertą Wykonawcy za usługę „paczki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii”. Jeżeli opłatę 
za przesyłkę miał uiścić adresat, to przy zwracaniu niedoręczonej przesyłki Zamawiający zobowiązuje się 
również pokryć koszty jej nadania. W przypadku zwrotu do Zamawiającego przesyłki z usługą „potwierdzenie 
odbioru przesyłki” Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zwrot przesyłki bez opłaty za niezrealizowaną 
usługę „potwierdzenie odbioru przesyłki”. 

7. W sytuacji gdy Zamawiający będzie wymagał, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej skutkowało: 

1) zachowaniem terminów, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), 

2) terminowym wniesieniem pisma do sądu, o którym mowa w: 

 art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1360, z późn.zm.), 

 art. 83 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), 

dopuszcza się możliwość, że Zamawiający stworzy odrębny wykaz przesyłek wymagających nadania 
u operatora wyznaczonego lub oznaczy je w określony sposób – w celu wydzielenia i nadania przez 
Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego. 

 


