
ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG POCZTOWYCH 
 

Informujemy uprzejmie, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na USŁUGI POCZTOWE 

została zawarta umowa między Politechniką Śląską (zwaną dalej Zamawiającym) a POCZTĄ POLSKĄ SA 

(zwaną dalej Wykonawcą) 

Numer umowy OZ/U/16/4/DM, ID umowy: 334327/S  

(w przypadku ewentualnego nadania przesyłki w placówkach nadawczych Wykonawcy wskazanych tabeli pn. 

„Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im placówek nadawczych wykonawcy” przez 

inną jednostkę niż wskazana w ww. tabeli należy obligatoryjnie powołać się na ww. numery) 

 

Okres obowiązywania: przez 24 miesiące od 01.06.2016 r. 

Za realizację umowy odpowiedzialne są Jednostki Organizacyjne Zamawiającego wskazane w tabeli pn. 

„Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im placówek nadawczych wykonawcy” 

 

W dziale OZ sprawę prowadzi:  Krzysztof Matlak, tel. 13-34, 13-35 

Aleksandra Bojanowicz, tel. 22-78  

 

 

OBOWIĄZUJĄCE CENY (zgodne z ofertą): 

Lp. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość szt. 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość ogółem 

brutto                          

(kol. 4 x kol. 5)  

1 2 3 4 5 6 

1 

Przesyłki listowe 

rejestrowane niebędące 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

 do 350 g gabaryt I 98100 3,69 361989 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt I 
416 5,33 2217,28 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt I 
20 7,45 149 

do 350 g gabaryt 

II 
1922 3,69 7092,18 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt II 
426 5,33 2270,58 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt II 
252 7,45 1877,4 

2 

Przesyłki listowe 

rejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

 do 350 g gabaryt I 9800 5,41 53018 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt I 
66 6,64 438,24 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt I 
8 8,61 68,88 

do 350 g gabaryt 

II 
2000 5,41 10820 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt II 
300 6,64 1992 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt II 
188 8,61 1618,68 

3 

Przesyłki listowe 

rejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – kraje 

do 50 g 1518 16 24288 

ponad 50 g do 100 

g 
158 17 2686 



europejskie łącznie 

z Cyprem, całą Rosją 

oraz Izraelem 

ponad 100 g do 

350 g 
156 18,3 2854,8 

ponad 350 g do 

500 g 
82 20,6 1689,2 

ponad 500 g do 

1000 g 
68 34,6 2352,8 

ponad 1000 g do 

2000 g 
54 64,2 3466,8 

4 

Przesyłki listowe 

rejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – 

Ameryka Północna, 

Afryka 

do 50 g 134 16 2144 

ponad 50 g do 100 

g 
40 17 680 

ponad 100 g do 

350 g 
42 18,3 768,6 

ponad 350 g do 

500 g 
22 24,6 541,2 

ponad 500 g do 

1000 g 
28 43,3 1212,4 

ponad 1000 g do 

2000 g 
26 82,3 2139,8 

5 

Przesyłki listowe 

rejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – 

Ameryka Południowa, 

Środkowa i Azja 

do 50 g 46 16 736 

ponad 50 g do 100 

g 
18 17 306 

ponad 100 g do 

350 g 
10 18,3 183 

ponad 350 g do 

500 g 
4 29,3 117,2 

ponad 500 g do 

1000 g 
2 50,3 100,6 

ponad 1000 g do 

2000 g 
2 100,3 200,6 

6 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym 

do 350 g gabaryt I 39606 1,48 58616,88 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt I 
106 3,05 323,3 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt I 
12 5,34 64,08 

do 350 g gabaryt 

II 
3186 1,48 4715,28 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt II 
1130 3,05 3446,5 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt II 
462 5,34 2467,08 

7 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym - kraje 

europejskie łącznie 

z Cyprem, cała Rosją 

oraz Izraelem 

do 50 g 818 5 4090 

ponad 50 g do 100 

g 
104 9 936 

ponad 100 g do 

350 g 
1160 10 11600 

ponad 350 g do 

500 g 
54 11 594 

ponad 500 g do 

1000 g 
84 21,3 1789,2 

ponad 1000 g do 

2000 g 
110 40,9 4499 



8 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – kraje 

pozaeuropejskie 

do 50 g 76 5 380 

ponad 50 g do 100 

g 
10 9 90 

ponad 100 g do 

350 g 
1266 10 12660 

ponad 350 g do 

500 g 
22 11,5 253 

ponad 500 g do 

1000 g 
40 21,8 872 

ponad 1000 g do 

2000 g 
20 41,4 828 

9 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym 

do 350 g gabaryt I 6978 2,34 16328,52 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt I 
20 4,18 83,6 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt I 
2 6,64 13,28 

do 350 g gabaryt 

II 
598 2,34 1399,32 

ponad 350 g do 

1000 g gabaryt II 
98 4,18 409,64 

ponad 1000 g do 

2000 g gabaryt II 
22 6,64 146,08 

10 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – kraje 

europejskie łącznie z 

Cyprem, cała Rosją 

oraz Izraelem 

do 50 g 1034 6 6204 

ponad 50 g do 100 

g 
170 11,5 1955 

ponad 100 g do 

350 g 
200 13 2600 

ponad 350 g do 

500 g 
28 15,3 428,4 

ponad 500 g do 

1000 g 
16 29,3 468,8 

ponad 1000 g do 

2000 g 
10 58,9 589 

11 

Przesyłki listowe 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii 

w obrocie 

zagranicznym – 

Ameryka Północna, 

Afryka 

do 50 g 44 6 264 

ponad 50 g do 100 

g 
18 11,5 207 

ponad 100 g do 

350 g 
6 13 78 

ponad 350 g do 

500 g 
2 19,3 38,6 

ponad 500 g do 

1000 g 
2 38 76 

ponad 1000 g do 

2000 g 
4 77 308 

12 

Paczki (przesyłki 

rejestrowane) niebędące 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym 

do 1kg gabaryt I 630 13 8190 

ponad 1kg do 2kg 

gabaryt I 
380 15 5700 

ponad 2kg do 5kg 

gabaryt I 
228 18 4104 

ponad 5kg do 

10kg gabaryt I 
182 24 4368 

ponad 10kg do 

15kg gabaryt I 
52 49 2548 



ponad 15kg do 

20kg gabaryt I 
32 49 1568 

ponad 20kg do 

30kg gabaryt I 
8 54 432 

do 1kg gabaryt II 30 15 450 

ponad 1kg do 2kg 

gabaryt II 
20 16 320 

ponad 2kg do 5kg 

gabaryt II 
2 19 38 

ponad 5kg do 

10kg gabaryt II 
2 25 50 

ponad 10kg do 

15kg gabaryt II 
12 49 588 

ponad 15kg do 

20kg gabaryt II 
6 49 294 

ponad 20kg do 

30kg gabaryt II 
4 54 216 

13 

Paczki niebędące 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym – 

za pobraniem opłaty 

do 0,5 kg gabaryt I 310 43,44 13466,4 

ponad 0,5 kg do 

1kg gabaryt I 
190 43,44 8253,6 

ponad 1kg do 2kg 

gabaryt I 
106 43,44 4604,64 

ponad 2kg do 5kg 

gabaryt I 
82 43,44 3562,08 

ponad 5kg do 

10kg gabaryt I 
42 46,44 1950,48 

ponad 10kg do 

15kg gabaryt I 
4 51,45 205,8 

ponad 15kg do 

20kg gabaryt I 
2 51,45 102,9 

ponad 20kg do 

30kg gabaryt I 
2 56,44 112,88 

14 

Paczki z deklarowaną 

wartością (kwota do 

50zł) niebędące 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym 

do 1kg gabaryt I 152 16 2432 

ponad 1kg do 2kg 

gabaryt I 
92 18 1656 

ponad 2kg do 5kg 

gabaryt I 
56 21 1176 

ponad 5kg do 

10kg gabaryt I 
2 27 54 

15 

Paczki (przesyłki 

rejestrowane) 

najszybszej kategorii 

w obrocie krajowym 

do 1kg gabaryt I 32 14 448 

ponad 1kg do 2kg 

gabaryt I 
20 16 320 

ponad 2kg do 5kg 

gabaryt I 
108 19 2052 

ponad 5kg do 

10kg gabaryt I 
18 25 450 

ponad 10kg do 

15kg gabaryt I 
10 49 490 

ponad 15kg do 

20kg gabaryt I 
4 49 196 

ponad 20kg do 

30kg gabaryt I 
6 54 324 



16 

Potwierdzenie odbioru 

przesyłki rejestrowanej 

w obrocie krajowym 

-------------------- 71686 2,09 149823,74 

17 

Potwierdzenie odbioru 

przesyłki rejestrowanej 

w obrocie 

zagranicznym 

-------------------- 624 3 1872 

18 

Usługa odbioru 

przesyłek raz dziennie 

od poniedziałku do 

piątku (dni robocze) 

u Zamawiającego - 

Kancelaria Ogólna 

Deklarowana 

maksymalna masa 

przesyłek przy 

jednorazowym 

nadaniu – 50kg 

24 282,9 6789,6 

19 

Usługa odbioru 

przesyłek trzy razy w 

tygodniu (dni robocze) 

u Zamawiającego - 

Wydawnictwo  

Deklarowana 

maksymalna masa 

przesyłek przy 

jednorazowym 

nadaniu – 50 kg 

24 196,8 4723,2 

20 

Usługa odbioru 

przesyłek raz dziennie 

od poniedziałku do 

piątku (dni robocze) 

u Zamawiającego – 

Biblioteka Główna  

Deklarowana 

maksymalna masa 

przesyłek przy 

jednorazowym 

nadaniu – 10kg 

24 282,9 6789,6 

21 

Usługa odbioru 

przesyłek trzy razy w 

tygodniu (dni robocze) 

u Zamawiającego – 

Wydział Transportu 

(Katowice)  

Deklarowana 

maksymalna masa 

przesyłek przy 

jednorazowym 

nadaniu – 30kg 

24 196,8 4723,2 

       

Rozliczenia będą dokonywane w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto ujętych 

w ww. tabeli. Płatność za wykonane usługi pocztowe oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby 

Zamawiającego będzie dokonywana w formie płatności „z dołu”. Wykonawca, po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, będzie wystawiał oddzielne faktury VAT dla każdej Jednostki Organizacyjnej 

Zamawiającego Na każdej fakturze VAT, oprócz ogólnych danych Politechniki Śląskiej, będzie znajdować się 

nazwa Jednostki Organizacyjnej Politechniki Śląskiej, która zleciła nadanie przesyłek.  

Termin płatności: do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
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 Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im placówek nadawczych wykonawcy     

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJĄCEGO 
Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmująca przesyłki  

w ramach umowy 

L.p. 
Nazwa jednostki organizacyjnej 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Siedziba (kod pocztowy, 

miejscowość) 
Adres (ulica, nr) 

Punkt Pocztowy/Urząd 

Pocztowy 

Siedziba (kod pocztowy, 

miejscowość) 
Adres (ulica, nr) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kancelaria Ogólna 44-100 Gliwice Akademicka 2A 
UP Gliwice 1 

PP Zabrze S 101 

44-100 

41-850 

Gliwice 

Zabrze 

ul. Dolnych Wałów 8 

M. Mielżyńskiego 5 

2 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 44-100 Gliwice Akademicka 5 
UP Gliwice 1 

PP Zabrze S 101 

44-100 

41-850 

Gliwice 

Zabrze 

ul. Dolnych Wałów 8 

M. Mielżyńskiego 5 

3 Biblioteka Główna 44-100 Gliwice Kaszubska 23 
UP Gliwice 1 

PP Zabrze S 101 

44-100 

41-850 

Gliwice 

Zabrze 

ul. Dolnych Wałów 8 

M. Mielżyńskiego 5 

4 Centrum Kształcenia Inżynierów 44-200 Rybnik Kościuszki 5 UP Rybnik 1 44-200 Rybnik ul. Pocztowa 2 

5 Wydział Transportu 40-019 Katowice Krasińskiego 8 PP Katowice S105 40-900 Katowice 
pl. Oddziałów Młodzieży 

Powstańczej 6 

6 
Wydział Inżynierii Materiałowej  

i Metalurgii 
40-019 Katowice Krasińskiego 8 UP Katowice 1 40-001 Katowice ul. Pocztowa 9 
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L.p. 

Miejsce odbioru 
Odbiór w 

godzinach 

Deklarowana 
maksymalna 

masa przesyłek 

przy 
jednorazowym 

nadaniu 

Częstotliwość odbioru1 
Warunki 

cenowe2,3  

 
NETTO 

Realizujący-placówka odbierająca przesyłki  

od Zleceniodawcy 

Jednostka 

organizacyjna 
Zleceniodawcy 

Miejscowość Adres  
Numer 

telefonu 
od do Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Nazwa UP/PP Adres 

Numer 

telefonu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1 Kancelaria Ogólna Gliwice Akademicka 2A 
32-237-22-49 

32-237-22-16 
13:00 14:00 50 kg X X X X X 230 zł  PP Zabrze S 101 M. Mielżyńskiego 5 

 32 

3705443/444 

2 
Wydawnictwo 

Politechniki 

Śląskiej 

Gliwice Akademicka 5 32-237-11-27 13:00 14:00 50 kg   X   X X 160 zł  PP Zabrze S 101 M. Mielżyńskiego 5 
 32 

3705443/444 

3 Biblioteka Główna Gliwice Kaszubska 23 32-237-12-69 13:00 14:00 10 kg X X X X X 230 zł  PP Zabrze S 101 M. Mielżyńskiego 5 
 32 

3705443/444 

4 
Wydział 

Transportu 
Katowice Krasińskiego 8 32 -603-43-61 13:00 14:30 30 kg X   X   X 160 zł PP Katowice S105 

Pl. Oddziałów Młodzieży 

Powstańczej 6, 40-900 
Katowice 

32  

25-32-183 

 

1
   odbiór z jednostek Zamawiającego wskazanych w kol.2

 

2     
opłata netto za jeden miesiąc kalendarzowy zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością odbioru, opłatę należy powiększyć o podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, 

w przypadku, gdy faktyczna częstotliwość odbiorów była mniejsza od deklarowanej, opłata będzie naliczana za wszystkie zadeklarowane odbiory, przypadające w danym miesiącu 

kalendarzowym, 

3   
opłata za każde dodatkowe zgłoszenie ponad zadeklarowaną częstotliwość odbioru tj. odbiór dodatkowy, pobierana będzie zgodnie z Cennikiem. 
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Instrukcja prawidłowego adresowania 

 

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. brak 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 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. Adres 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 nalepki (napisu, nadruku) wyróżnika kategorii „PRIORYTET”,  

a w przypadku przesyłek poleconych dodatkowo nalepki „R” z kodem kreskowym oraz nalepki określającej 

usługę komplementarna „Potwierdzenie odbioru”.   

 

Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki listowej nierejestrowanej  

i przesyłki poleconej w obrocie krajowym 
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Wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki firmowej w obrocie krajowym  

w obszarze zamiejscowym i miejscowym 
 

 

 

 

 

WZÓR PIECZĄTKI: 

OPŁATA  POBRANA 

TAXE PERÇUE - POLOGNE 

umowa nr 334327/S   z Pocztą Polską S.A. 

 

F
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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Przesyłki listowe w przedziale wagowym do 2 000 g (gabaryt I i II): 

 przesyłka o wymiarach (gabaryt I): 

o min – wymiary strony adresowej nie będą mniejsze niż 90 x 140 mm; 

o max – żaden z wymiarów nie przekroczy: wysokość 20 mm, szerokość 230 mm, długość 325 mm; 

 przesyłka o wymiarach (gabaryt II): 

o min – choć jeden z wymiarów przekraczający: wysokość/ grubość 20 mm lub szerokość 230 mm lub 

długość 325 mm; 

o max – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) nie będzie większa niż 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów (długość) nie przekroczy 600 mm. 

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

 

2. Paczki pocztowe do 10 000 g (gabaryt I i II): 

 paczka o wymiarach (gabaryt I): 

o min – wymiary strony adresowej nie będą mniejsze niż 90 x 140 mm; 

o max– żaden z wymiarów nie przekroczy: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm; 

 paczka o wymiarach (gabaryt II): 

o min – choć jeden z wymiarów przekraczający: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm; 

o max – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie będzie 

większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie przekroczy 1500 mm. 

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

Terminy dostarczenia – zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 

 

3. Paczki pocztowe ponad 10 000 g do 30 000 g (gabaryt I i II): 

 paczka o wymiarach (gabaryt I): 

o min – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 150 x 200 mm; 

o max – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm. 

 paczka o wymiarach (gabaryt II): 

o min – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, 

o max – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, 

przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

Tolerancja 5% dla największego wymiaru (długość). 

Gwarantowany termin doręczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania (przesyłka nadana 

do godziny 15,00). 

 

 

Inne warunki: 

 

1. Odbioru przesyłek dokonywać będzie 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 

następować będzie 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 stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie 

nadania danej partii przesyłek; 

b. dla przesyłek nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek, według: kategorii, gabarytów, 

sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie 

przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania 

danej partii przesyłek. 

Książka nadawcza będzie prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.  
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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 placówce 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, bezpłatnie udostępnia wszystkie formularze, blankiety, druki, 

nalepki itp. (za 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 posiada 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, kiedy 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 2013 r. poz.267); 

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 1964 r. nr  43, 

poz.296 z późn.zm.); 

- art. 83 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2012 r. poz.270); 

dopuszcza się możliwość, iż 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.   

 


