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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

         ROPS.PSO.3321.US.7.2016 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w roku dla Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 

10 oraz: 

a) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,  

b) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy 

Sobieskiego 17B, 

c) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 

28, 

d) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2, 

e) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy 

Wałowej 30, 

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w skład których 

wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na 

przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 

wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek 

listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż 

dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka 

Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co 

Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. 

2. Uiszczanie opłat za przesyłki listowe będzie następowało poprzez opłatę „z dołu”. Należy przez to 

rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie 

przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie 

potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści 

ustalonej z Wykonawcą. 

3. Świadczenie usług pocztowych stanowiących przedmiot zamówienia będzie się odbywać od dnia 

podpisania umowy, jednakże nie później niż od dnia 02 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku na 

podstawie obliczenia należności za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku 

możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, co do ich liczby i wagi na podstawie 

dokumentów nadawczych lub oddawczych (rejestrów dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawień 

ilościowo-wartościowych dla przesyłek nierejestrowanych). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania codziennie 

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, w godzinach między 13.30-

14.30. 

5. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo kwitowany w zestawieniu 

przygotowanym przez Zamawiającego. Data potwierdzenia odbioru przesyłek zamieszczona 

w zestawieniu jest tożsama z datą w rejestrach pocztowych tj. pocztowa książka nadawcza – dla 

przesyłek rejestrowanych i zestawienie ilościowe – dla przesyłek nierejestrowanych. 

6. Zestawienia dla poszczególnych rodzajów przesyłek będą sporządzane w 2-ch egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Bez uszczerbku dla zobowiązania wymienionego w pkt. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do stałego 

odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku 

do piątku w godzinach między 8.00-16.00, w uzgodnionych w umowie placówkach Wykonawcy 
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znajdujących na terenie miast Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Sosnowiec i Wodzisław 

Śląski dostarczanych osobiście przez pracowników: 

a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy 

ulicy Modelarskiej 10, 

b) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku Białej (43-382) przy ulicy Potok 6,  

c) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) przy ulicy Sobieskiego 17B,  

d) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) przy ulicy Floriańskiej 28,  

e) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Krzywej 2,  

f) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ulicy 

Wałowej 30. 

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia 

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. 

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w każdej miejscowości, 

w której znajdują się jednostki Zamawiającego oraz wymaga, aby placówka pocztowa, tj. punkty 

odbioru awizowanych, a niedoręczonych pod adres przesyłek znajdowały się na terenie każdej gminy. 

Przez placówkę pocztową rozumie się punkt odbioru awizowanych a niedoręczonych pod adres 

przesyłek, czynny we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, a jeżeli                 

w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru 

i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego, w tym filii Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

10. Przesyłki listowe oraz paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do 

każdego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

11. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych 

z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych 

w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

545). 

12. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym 

Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 

13. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona 

(zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do 

zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

14. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, 

jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 

15. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez 

Wykonawcę od Zamawiającego. 

16. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie 

odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia doręczenia. 

17. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie 

przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od 

dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 

r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1468). 

18. Usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i prawidłowego 

doręczenia postawione w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 (zwanym dalej „Kpc”), ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 

postępowania karnego t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 (zwanym dalej „Kpk”), ustawie z dnia 14 czerwca 

1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. (zwanym 

dalej” Kpa”) i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 

z późn. zm. oraz spełniać warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy 
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administracyjne, cywilne oraz karne. Ze względu na charakterystykę działalności Zamawiającego 

polegającej na konieczności stosowania przy doręczeniach przepisów Kpa i Kpc – Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wysyłania i wywarcia skutku określonego w art. 57 §5 pkt 2 Kpa 

wskazanych przez Zamawiającego przesyłek, które szacuje się na około 5% całkowitej ilości 

wysyłanych przesyłek. 

19. W ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych rejestrowanych za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru, Wykonawca będzie realizował doręczanie przesyłek zgodnie 

z zachowaniem zasad i terminów określonych w szczególności w Kpa (art. 39-49). 

20. Realizacja doręczenia przesyłek o której mowa w pkt 19 ma również zastosowanie do analogicznych 

trybów doręczeń określonych w przepisach procedury cywilnej (Kpc) oraz procedury karnej (Kpk). 

21. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT 

w terminie do 5-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z 30-dniowym terminem płatności. 

Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług. 

22. Faktura za miesiąc grudzień 2016 roku powinna być wystawiona na: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-23-31-531 

23. Faktury VAT od stycznia 2017 roku powinny bezwzględnie być wystawione na:  

Województwo Śląskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-277-00-64 

24. W grudniu 2017 roku Wykonawca wystawi 3 faktury: 

a) pierwszą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 22 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 27 grudnia 2017 roku do godziny 11:00,  

b) drugą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 23 grudnia 2017 roku do 27 grudnia 2017 

roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 28 grudnia 2017 roku do godziny 11:00, faktura ta 

powinna obejmować świadczenie usługi odbioru przygotowanych do wyekspediowania przesyłek 

z siedziby Zamawiającego,  

c) trzecią obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 28 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 

roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 05 stycznia 2018 roku. 

25. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy lub osoby świadczące w jego imieniu usługę, 

będą przestrzegać pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych obowiązków, przestrzegać 

ochronę danych osobowych w zakresie świadczonej usługi. 

26. Wszelkie prace i czynności nieopisane w zapytaniu ofertowym, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla 

właściwego i kompletnego wykonania usługi należy traktować jako oczywiste, uwzględniając je                     

w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny ofertowej. 

 

II. Przesyłki pocztowe 

1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze od 0 

gram do 2000 gram (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe (ekonomiczne)– przesyłka nie rejestrowana w obrocie krajowym i zagranicznym, nie będąca 

przesyłką najszybszej kategorii, 

b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii w obrocie krajowym 

i zagranicznym, 

c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób 

zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 

d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii w obrocie krajowym                         

i zagranicznym, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 

zawartości lub uszkodzeniem, 
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e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej 

kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru w obrocie 

krajowym, 

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana 

najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru                   

w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

 Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, 

 Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, 

szerokości 230 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm) 

 Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub 

szerokość 230 mm, 

 Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

2. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10 

kg (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, 

b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

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

 Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, 

wysokość 300 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

 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 

może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz             

z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki 

(zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) oraz umieszczania na 

stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień dla 

przesyłek. 

5. Zamawiający będzie używał druków potwierdzenia odbioru dostarczonych przez Wykonawcę. Druki 

potwierdzenie odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie. Druki 

potwierdzenie odbioru mają spełniać odpowiednie wymagania, tak aby wywrzeć skutki doręczenia 

określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeks postępowania karnego. 

Przy czym druki potwierdzenia odbioru przesyłki będą respektowane przez Wykonawcę także według 

wzorów obowiązujących u Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 

rozumieć: 

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej 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 zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych 

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

przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla 

Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 
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III. Zestawienie ilościowe 

 

L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana ilość 

korespondencji lub usług 

przez cały okres 

obowiązywania umowy 

1 2 3 4 

1 Przesyłki 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne) 

do 350 g. gabaryt A  315 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15 

2 Przesyłki 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe)  

 

do 350 g. gabaryt A  1 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

3 Przesyłki 

rejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  3630 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  30 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  52 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15 

4 Przesyłki 

rejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  30 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

5 Przesyłki 

nierejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(priorytetowe)  

 

do 50 g  7 

ponad 50 g. do 100 g.  1 

ponad 100 g. do 350 g.  1 

ponad 350 g. do 500 g.  1 

ponad 500 g. do 1000 g.  1 

ponad 1000 g. do 2000 g.  1 

6 Przesyłki 

rejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(polecone)  

 

do 50 g  187 

ponad 50 g. do 100 g.  90 

ponad 100 g. do 350 g.  67 

ponad 350 g. do 500 g.  15 

ponad 500 g. do 1000 g.  67 

ponad 1000 g. do 2000 g.  22 

7 Paczka pocztowa 

krajowa (ekonomiczna)  

 

do 1 kg gabaryt A  1 

do 1 kg gabaryt B  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1 



 

Strona 6 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1 

8 Paczka pocztowa 

krajowa (priorytetowa)  

 

do 1 kg gabaryt A  1 

do 1 kg gabaryt B  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1 

9 Przesyłka kurierska 

krajowa  

do 5 kg  1 

10 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie krajowym  2625 

11 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie zagranicznym  255 

12 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej krajowej 

do nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  187 
do 350 g. gabaryt B  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

13 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej 

zagranicznej do 

nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  15 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 
14 Usługa odbioru przygotowanych do wyekspediowania przesyłek 

codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z siedziby 

ROPS w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, w 

godzinach między 13.30-14.30 – kancelaria pok. 120 (koszt 

miesięczny) 

13 miesięcy 
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 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

         ROPS.PSO.3321.US.7.2016 

 

 

 

Miejscowość ………………. 

Data ..................... 2016 roku 

Nazwa i adres wykonawcy: 

 

............................................... 

............................................... 

tel. ......................................... 

fax ......................................... 

e-mail: ................................... 

NIP ........................................ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

My, niżej podpisani.................................................................................................................................... działając 

w imieniu i na rzecz .................................................................................................................... w odpowiedzi na 

ogłoszenie postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 

wartości 750 000 euro netto składamy niniejszą ofertę na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z 

siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, 

Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim. 

 

Oferujemy realizację zamówienia: 

za cenę obliczoną w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do naszej oferty: 

Cena oferty brutto (łącznie)………………………………..………zł (słownie zł ……………………. 

.……………..………………..………...)  

 

Oświadczamy, że : 

1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 

wartości 750 000 euro netto wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,  

2) zamówienie zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz               

w załącznikach do zapytania ofertowego, 

3) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych                    

w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

............................., dnia ....................... 2016 roku 

 

 

 

.................................................................................................... 

                                          /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

       ROPS.PSO.3321.US.7.2016 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana ilość 

korespondencji lub usług 

przez cały okres 

obowiązywania umowy 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Stawka VAT 

(%) 

Wartość brutto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Przesyłki 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne) 

do 350 g. gabaryt A  315    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15    

2 Przesyłki 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe)  

 

do 350 g. gabaryt A  1    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1    

3 Przesyłki 

rejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  3630    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  30    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  52    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15    
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4 Przesyłki 

rejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  30    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1    

5 Przesyłki 

nierejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(priorytetowe)  

 

do 50 g  7    

ponad 50 g. do 100 g.  1    

ponad 100 g. do 350 g.  1    

ponad 350 g. do 500 g.  1    

ponad 500 g. do 1000 g.  1    

ponad 1000 g. do 2000 g.  1    

6 Przesyłki 

rejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(polecone)  

 

do 50 g  187    

ponad 50 g. do 100 g.  90    

ponad 100 g. do 350 g.  67    

ponad 350 g. do 500 g.  15    

ponad 500 g. do 1000 g.  67    

ponad 1000 g. do 2000 g.  22    

7 Paczka pocztowa 

krajowa (ekonomiczna)  

 

do 1 kg gabaryt A  1    

do 1 kg gabaryt B  1    

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1    

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1    

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1    

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1    

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1    

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1    

8 Paczka pocztowa 

krajowa (priorytetowa)  

 

do 1 kg gabaryt A  1    

do 1 kg gabaryt B  1    

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1    

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1    

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1    

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1    
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ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1    

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1    

9 Przesyłka kurierska 

krajowa  

do 5 kg  1    

10 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie krajowym  2625    

11 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie zagranicznym  255    

12 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej krajowej 

do nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  187    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1    

13 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej 

zagranicznej do 

nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  15    

do 350 g. gabaryt B  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1    

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1    

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1    

14 Usługa odbioru przygotowanych do wyekspediowania przesyłek 

codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z siedziby 

ROPS w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, 

w godzinach między 13.30-14.30 – kancelaria pok. 120 (koszt 

miesięczny) 

13    

SUMA:  

 

Uwaga! 

- Wartość poszczególnego rodzaju przesyłek stanowi  iloczyn kolumny „4”x „5”  formularza cenowego. 

- Wartość zamówienia stanowi suma wartości poszczególnych (kolejnych) pozycji kolumny „7” formularza cenowego. 

 

............................., dnia ............................ 2016 roku 

 

 

.................................................................................................... 
                                                                                             /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy/
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

                                                                                                                               ROPS.PSO.3321.US.7.2016 

 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA Nr       

 

zawarta w Katowicach, w dniu ................................. roku  

pomiędzy: 

 

Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10 (NIP: 954-23-31-531) 

reprezentowanym przez:  

 

Bożenę Borowiec - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego 

 

zwanym w dalszej części Zamawiającym  

 

a firmą ........................................................................................................... 

z siedzibą w …………....... (…-….), przy ulicy ………………………….. 

(NIP: …………………….) 

reprezentowaną przez: .................................................................................. 

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług pocztowych                     

w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 

w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim zawarta została 

umowa następującej treści: 
            

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych dla 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Modelarskiej 10 oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, 

Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w obrocie krajowym i zagranicznym 

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek 

pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.)  w skład których wchodzą: 

usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na 

przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, zgodnie                  

z wykazem zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia, według cen określonych                     

w ofercie z dnia ………………………. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje następujące opłacane z dołu usługi: 

a)  usługi pocztowe, w zakresie: 

- przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

- przesyłek listowych rejestrowanych (poleconych) w obrocie krajowym i zagranicznym, 

- paczek pocztowych bez zadeklarowanej wartości w obrocie krajowym, 

b) usługi odbioru w zakresie: 

- odpłatna usługa przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w § 2 ust. 2 umowy do siedziby jednostki Wykonawcy, 

c) zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia 

lub wydania odbiorcy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Określone w załączniku nr 1 do umowy ilości przesyłek zostały podane szacunkowo.  

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie obliczenia należności 

za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia 

w okresie rozliczeniowym, co do ich liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub 

oddawczych (rejestrów dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawień ilościowo-wartościowych 

dla przesyłek nierejestrowanych). 

6. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) dysponuje wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym 

niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

b) w wykonaniu umowy dołoży najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru działalności Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji usługi oraz stałej współpracy 

z Zamawiającym, w tym zakresie. 

8. Ze strony Zamawiającego za podejmowanie wszelkich czynności związanych z realizacją 

niniejszej umowy odpowiedzialni są: Pan Patrycjusz Kornas, Pani Wioletta Kubiesa, Pan 

Błażej Piecuch.  

9. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2017 roku. 
 

§ 2 

1. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego 

wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem 

Pocztowym. 

2. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego, tj.: kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, będzie 

się odbywał codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), pomiędzy godz. 13.30 

a 14.30. 

3. Dopuszcza się nadawanie przesyłek osobiście przez pracowników Zamawiającego w każdy 

dzień roboczy w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta 

Katowice, mieszczącej się w Katowicach, ul. …………………………., a w przypadku 

przesyłek nadawanych przez: 

a) Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku Białej (43-382) przy ulicy Potok 6 – 

w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Bielsko-Biała, 

ul………………………, 
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b) Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) przy ulicy 

Sobieskiego 17B – w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta 

Częstochowa, ul………………………, 

c) Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) przy ulicy Floriańskiej 28 

– w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Rybnika, 

ul………………………, 

d) Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Krzywej 2 – 

w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Sosnowca, 

ul………………………, 

e) Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ulicy 

Wałowej 30 – w wyznaczonej placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego, ul………………………. 

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się 

filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu 

na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. 

4. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania, na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U.                  

z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), zwanej w dalszej części umowy Prawem Pocztowym. 

6. Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po 

upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich 

nadania w przypadku przesyłki w obrocie krajowym, natomiast nie później niż 6 miesięcy od 

ich nadania w przypadku przesyłki w obrocie zagranicznym. 

7. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

8. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 87 i 88 ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1468). 

9. Zamawiający zobowiązuje się do oznakowywania przesyłek listowych i paczek według 

dostarczonego przez Wykonawcę wzoru, zawierającego w szczególności: nazwę i adres 

odbiorcy, rodzaj przesyłki (np. zwykła, polecona itp.), pieczątkę określającą nazwę i adres 

zamawiającego oraz znaczek opłaty pocztowej. 

10. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonaną według wzoru dostarczonego przez 

Wykonawcę. 
 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla danego 

rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w Prawie Pocztowym oraz w innych aktach 

prawnych, 

b) umieszczania na każdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, 

określając jednocześnie rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, "priorytet" czy zwrotne 

potwierdzenie odbioru - ZPO) oraz pełną nazwę i adres zwrotny Zamawiającego, 

c) nadawania przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie 

ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 
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2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych przesyłek, Zamawiający wyjaśnia je 

z Wykonawcą telefonicznie. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego 

w tym zakresie są pracownicy kancelarii. 

3. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich 

odbioru, nadanie przekazanych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym, w którym 

możliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

§ 4 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie 

w łącznej wysokości nie większej niż ……………… zł brutto, słownie: …………..złotych 

…./100. 

2. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2016 rok, 

•  Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze, § 4300 – 

Zakup usług pozostałych. 

•  Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia                   

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          

z ubezpieczenia społecznego, § 4300 – Zakup usług pozostałych. 

• Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej,              

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. 

• Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne, § 4300 – Zakup usług 

pozostałych. 

3. Środki finansowe na realizację niniejszej umowy zostały zabezpieczone w projekcie budżetu 

Województwa Śląskiego na 2017 rok, 

• Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej,              

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. 

• Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85501 – Świadczenie Wychowawcze, § 4300 – Zakup usług 

pozostałych. 

• Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, § 4300 – Zakup usług pozostałych. 

• Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny, § 4300 – Zakup usług 

pozostałych. 

• Dział 855 – Pomoc społeczna, Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych,                   

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. 

4. W czasie obowiązywania umowy cena dostarczanych produktów jest stała, zgodna ze złożoną 

ofertą. 
 

§ 5 

1. Podstawą obliczenia należności za przesyłki będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 

lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym 

potwierdzona, co do ich liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych 

(rejestrów dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawień ilościowo-wartościowych dla przesyłek 

nierejestrowanych). 

2. Za świadczone usługi Wykonawca wystawi fakturę w terminie 5 dni po upływie każdego 

okresu rozliczeniowego, za który przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do każdej faktury 

Wykonawca załączy specyfikację wykonanych usług. 
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3. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każdy okres rozliczeniowy wraz ze 

specyfikacją wykonanych usług. 

4. Faktura za miesiąc grudzień 2016 roku powinna być wystawiona na: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-23-31-531 

5. Faktury VAT od stycznia 2017 roku powinny bezwzględnie być wystawione na:  

Województwo Śląskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-277-00-64 

6. W grudniu 2017 roku Wykonawca wystawi 3 faktury: 

a) pierwszą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 22 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 27 grudnia 2017 roku do godziny 11:00,  

b) drugą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 23 grudnia 2017 roku do 27 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 28 grudnia 2017 roku do godziny 11:00, 

faktura ta powinna obejmować świadczenie usługi odbioru przygotowanych do wyekspediowania 

przesyłek z siedziby Zamawiającego,  

c) trzecią obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 28 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 05 stycznia 2018 roku. 

7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień zaksięgowania (realizacji) przelewu przez bank 

obsługujący rachunek bankowy Zamawiającego. 

8. Wykonawca każdorazowo będzie stosować właściwe stawki VAT wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

w przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganego przez prawo zezwolenia na świadczenie 

usług będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 

w przypadku nie wykonywania bądź wadliwego wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej umowy. W tym wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin, nie dłuższy 

niż 14 dni pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia. Po bezskutecznym upływie 

terminu Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 4 umowy. Prawo to 

Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 30 dni. 

4. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7 

1. Strony oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług pocztowych wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 umowy, uprawnienia nadawcy                                      

i adresata oraz procedury reklamacyjne, z wyłączeniem usługi odbioru przesyłek z siedziby 

Zamawiającego, określają: 

a) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113                   

z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 545), 

c) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku 

w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468). 

d) Światowa Konwencja Pocztowa. 

2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie, 

zgodnie z przepisami rozdziału 8 Prawa Pocztowego. 

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych usług odbioru 

korespondencji z siedziby Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umową w każdym miesiącu w którym doszło do naruszenia,                       

w wysokości do 50% rzeczywistej miesięcznej stawki brutto (za miesiąc, w którym stwierdzono 

naruszenie) za świadczenie tej usługi zgodnie z cenami określonymi w załączniku nr 2 do 

umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 

przez którąkolwiek  ze stron  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  

maksymalnej wartości umowy  brutto  określonej  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.   

5. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej formy aneksu, 

zaakceptowanego przez strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  

a. Zaistnienia omyłki pisarskiej, 

b. Zmiany danych teleadresowych Zamawiającego, w tym filii Wojewódzkich 

Ośrodków Adopcyjnych, 

c. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, 

d. W przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze 

bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby                     

w sprzeczności. 

e. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości przesyłek zawartych w przedmiocie 

zamówienia oraz wartości zamówienia, po cenach jednostkowych określonych                 

w załączniku nr 2 do umowy.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z ilości przesyłek zawartych                 

w przedmiocie zamówienia. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

roszczenie w stosunku do Zamawiającego, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

obliczone na podstawie faktycznie zrealizowanych usług. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie 

danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie                        

a mających wpływ na jej ważność. 

§ 9 

Umowę zawiera się w oparciu o zapisy: 

a) art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.); 

b) § 9 Procedur zamówień publicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2016 roku. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawa Prawo Pocztowe z przepisami wykonawczymi w brzmieniu 

obowiązującym w dacie podpisania niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 

właściwe ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

4. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz                             

z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata finansowa: 

Katowice, dnia ……………….  

 
Sporządził:    Sprawdził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

.................................................. .................................................. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …….……. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

 
 

I. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w roku dla Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy 

ul. Modelarskiej 10 oraz: 

a) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy 

Potok 6,  

b) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy 

Sobieskiego 17B, 

c) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy 

Floriańskiej 28, 

d) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy 

Krzywej 2, 

e) filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy 

ulicy Wałowej 30, 

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w skład 

których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, 

polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa 

doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w 

godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia 

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. 

2. Uiszczanie opłat za przesyłki listowe będzie następowało poprzez opłatę „z dołu”. Należy przez to 

rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie 

przelewu w terminie późniejszym. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce listowej oznaczenie 

potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści 

ustalonej z Wykonawcą. 

3. Świadczenie usług pocztowych stanowiących przedmiot zamówienia będzie się odbywać od dnia 

podpisania umowy, jednakże nie później niż od dnia 02 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku na 

podstawie obliczenia należności za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku 

możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, co do ich liczby i wagi na podstawie 

dokumentów nadawczych lub oddawczych (rejestrów dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawień 

ilościowo-wartościowych dla przesyłek nierejestrowanych). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania 

codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, w godzinach 

między 13.30-14.30. 

5. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo kwitowany w 

zestawieniu przygotowanym przez Zamawiającego. Data potwierdzenia odbioru przesyłek 

zamieszczona w zestawieniu jest tożsama z datą w rejestrach pocztowych tj. pocztowa książka 

nadawcza – dla przesyłek rejestrowanych i zestawienie ilościowe – dla przesyłek nierejestrowanych. 
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6. Zestawienia dla poszczególnych rodzajów przesyłek będą sporządzane w 2-ch egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Bez uszczerbku dla zobowiązania wymienionego w pkt. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do 

stałego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania we wszystkie dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00-16.00, w uzgodnionych w umowie placówkach 

Wykonawcy znajdujących na terenie miast Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, 

Sosnowiec i Wodzisław Śląski dostarczanych osobiście przez pracowników: 

a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy 

ulicy Modelarskiej 10, 

b) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku Białej (43-382) przy ulicy Potok 6,  

c) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) przy ulicy 

Sobieskiego 17B,  

d) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) przy ulicy Floriańskiej 28,  

e) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Krzywej 2,  

f) Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ulicy 

Wałowej 30. 

Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia 

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. 

8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w każdej miejscowości, 

w której znajdują się jednostki Zamawiającego oraz wymaga, aby placówka pocztowa, tj. punkty 

odbioru awizowanych, a niedoręczonych pod adres przesyłek znajdowały się na terenie każdej 

gminy. Przez placówkę pocztową rozumie się punkt odbioru awizowanych a niedoręczonych pod 

adres przesyłek, czynny we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku,               

a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio 

niższa. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru 

i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego, w tym filii Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

10. Przesyłki listowe oraz paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę 

do każdego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem 

Pocztowym. 

11. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych 

z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych 

w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

545). 

12. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem 

przeznaczenia. 

13. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona 

(zaklejona lub zalakowana). Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem 

do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

14. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji 

obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek 

w wyznaczonym dniu i czasie. 

15. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez 

Wykonawcę od Zamawiającego. 
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16. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 

„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 

17. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie 

przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od 

dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 

2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1468). 

18. Usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i prawidłowego 

doręczenia postawione w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 (zwanym dalej „Kpc”), ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 

postępowania karnego t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 (zwanym dalej „Kpk”), ustawie z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. 

(zwanym dalej” Kpa”) i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U.                  

z 2015 r. poz. 613 z późn. zm. oraz spełniać warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach 

prowadzonych przez sądy administracyjne, cywilne oraz karne. Ze względu na charakterystykę 

działalności Zamawiającego polegającej na konieczności stosowania przy doręczeniach przepisów 

Kpa i Kpc – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysyłania i wywarcia skutku 

określonego w art. 57 §5 pkt 2 Kpa wskazanych przez Zamawiającego przesyłek, które szacuje się 

na około 5% całkowitej ilości wysyłanych przesyłek. 

19. W ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych rejestrowanych za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru, Wykonawca będzie realizował doręczanie przesyłek zgodnie 

z zachowaniem zasad i terminów określonych w szczególności w Kpa (art. 39-49). 

20. Realizacja doręczenia przesyłek o której mowa w pkt 19 ma również zastosowanie do analogicznych 

trybów doręczeń określonych w przepisach procedury cywilnej ("Kpc) oraz procedury karnej (Kpk). 

21. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę 

VAT w terminie do 5-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z 30-dniowym terminem 

płatności. Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług. 

22. Faktura za miesiąc grudzień 2016 roku powinna być wystawiona na: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-23-31-531 

23. Faktury VAT od stycznia 2017 roku powinny bezwzględnie być wystawione na:  

Województwo Śląskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

NIP: 954-277-00-64 

24. W grudniu 2017 roku Wykonawca wystawi 3 faktury: 

a) pierwszą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 22 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 27 grudnia 2017 roku do godziny 11:00,  

b) drugą obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 23 grudnia 2017 roku do 27 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 28 grudnia 2017 roku do godziny 11:00, 

faktura ta powinna obejmować świadczenie usługi odbioru przygotowanych do wyekspediowania 

przesyłek z siedziby Zamawiającego,  

c) trzecią obejmującą usługi pocztowe świadczone w okresie od 28 grudnia 2017 roku do 29 grudnia 

2017 roku i dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 05 stycznia 2018 roku. 

25. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy lub osoby świadczące w jego imieniu 

usługę, będą przestrzegać pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych obowiązków, 

przestrzegać ochronę danych osobowych w zakresie świadczonej usługi. 
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26. Wszelkie prace i czynności nieopisane w zapytaniu ofertowym, a zdaniem Wykonawcy niezbędne 

dla właściwego i kompletnego wykonania usługi należy traktować jako oczywiste, uwzględniając je                     

w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny ofertowej. 

 

II. Przesyłki pocztowe 

1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze 

od 0 gram do 2000 gram (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe (ekonomiczne)– przesyłka nie rejestrowana w obrocie krajowym i zagranicznym, nie 

będąca przesyłką najszybszej kategorii, 

b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nie rejestrowana listowa najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i zagranicznym, 

c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną 

w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 

d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii w obrocie krajowym                         

i zagranicznym, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 

zawartości lub uszkodzeniem, 

e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka nie będąca przesyłką 

najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem 

odbioru w obrocie krajowym, 

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana 

najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem 

odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

 Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, 

 Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, 

szerokości 230 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm) 

 Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub 

szerokość 230 mm, 

 Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy 

czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

2. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 

10 kg (Gabaryt A i B): 

a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, 

b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 

c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

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

 Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, 

wysokość 300 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach (tolerancja +/- 2mm): 

 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 może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 

mm. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy 

wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj 

przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) oraz 



 

Strona 22 

umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej 

pełną nazwę i adres Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzania zestawień 

dla przesyłek. 

5. Zamawiający będzie używał druków potwierdzenia odbioru dostarczonych przez Wykonawcę. Druki 

potwierdzenie odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie. Druki 

potwierdzenie odbioru mają spełniać odpowiednie wymagania, tak aby wywrzeć skutki doręczenia 

określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeks postępowania 

karnego. Przy czym druki potwierdzenia odbioru przesyłki będą respektowane przez Wykonawcę 

także według wzorów obowiązujących u Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy 

rozumieć: 

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej                       

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 zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii 

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

będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla 

Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

 

III. Zestawienie ilościowe 

 

L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana ilość 

korespondencji lub usług 

przez cały okres 

obowiązywania umowy 

1 2 3 4 

1 Przesyłki 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne) 

do 350 g. gabaryt A  315 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15 

2 Przesyłki 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe)  

 

do 350 g. gabaryt A  1 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

3 Przesyłki 

rejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  3630 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  30 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  52 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15 
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4 Przesyłki 

rejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe 

polecone)  

do 350 g. gabaryt A  30 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

5 Przesyłki 

nierejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(priorytetowe)  

 

do 50 g  7 

ponad 50 g. do 100 g.  1 

ponad 100 g. do 350 g.  1 

ponad 350 g. do 500 g.  1 

ponad 500 g. do 1000 g.  1 

ponad 1000 g. do 2000 g.  1 

6 Przesyłki 

rejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(polecone)  

 

do 50 g  187 

ponad 50 g. do 100 g.  90 

ponad 100 g. do 350 g.  67 

ponad 350 g. do 500 g.  15 

ponad 500 g. do 1000 g.  67 

ponad 1000 g. do 2000 g.  22 

7 Paczka pocztowa 

krajowa (ekonomiczna)  

 

do 1 kg gabaryt A  1 

do 1 kg gabaryt B  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1 

8 Paczka pocztowa 

krajowa (priorytetowa)  

 

do 1 kg gabaryt A  1 

do 1 kg gabaryt B  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1 

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1 

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1 

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1 

9 Przesyłka kurierska 

krajowa  

do 5 kg  1 

10 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie krajowym  2625 

11 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie zagranicznym  255 

12 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej krajowej 

do nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  187 
do 350 g. gabaryt B  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

13 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej 

zagranicznej do 

nadawcy po 

wyczerpaniu 

do 350 g. gabaryt A  15 

do 350 g. gabaryt B  1 

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1 
ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1 
ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1 
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możliwości doręczenia ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1 

14 Usługa odbioru przygotowanych do wyekspediowania przesyłek 

codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z siedziby 

ROPS w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, w 

godzinach między 13.30-14.30 – kancelaria pok. 120 (koszt 

miesięczny) 

13 miesięcy 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …………… 

 

CENNIK USŁUG POCZTOWYCH ZGODNIE Z OFERTĄ 

 

L.p. Rodzaj przesyłki Waga przesyłki 

Szacowana ilość 

korespondencji lub usług 

przez cały okres 

obowiązywania umowy 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Przesyłki 

nierejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne) 

do 350 g. gabaryt A  315   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15   

2 Przesyłki 

nierejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(priorytetowe)  

 

do 350 g. gabaryt A  1   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1   

3 Przesyłki 

rejestrowane 

niebędące przesyłkami 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

(ekonomiczne 

polecone)  

 

do 350 g. gabaryt A  3630   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  30   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  52   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  15   

4 Przesyłki 

rejestrowane 

najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym 

do 350 g. gabaryt A  30   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1   
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(priorytetowe 

polecone)  

 

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1   

5 Przesyłki 

nierejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(priorytetowe)  

 

do 50 g  7   

ponad 50 g. do 100 g.  1   

ponad 100 g. do 350 g.  1   

ponad 350 g. do 500 g.  1   

ponad 500 g. do 1000 g.  1   

ponad 1000 g. do 2000 g.  1   

6 Przesyłki 

rejestrowane w 

obrocie zagranicznym 

obszar Europy 

(polecone)  

 

do 50 g  187   

ponad 50 g. do 100 g.  90   

ponad 100 g. do 350 g.  67   

ponad 350 g. do 500 g.  15   

ponad 500 g. do 1000 g.  67   

ponad 1000 g. do 2000 g.  22   

7 Paczka pocztowa 

krajowa (ekonomiczna)  

 

do 1 kg gabaryt A  1   

do 1 kg gabaryt B  1   

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1   

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1   

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1   

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1   

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1   

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1   

8 Paczka pocztowa 

krajowa (priorytetowa)  

 

do 1 kg gabaryt A  1   

do 1 kg gabaryt B  1   

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A  1   

ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B  1   

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A  1   

ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B  1   

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A  1   

ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B  1   

9 Przesyłka kurierska 

krajowa  

do 5 kg  1   
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10 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie krajowym  2625   

11 Potwierdzenie odbioru przesyłki w obrocie zagranicznym  255   

12 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej krajowej 

do nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  187   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1   

13 Zwrot przesyłki 

rejestrowanej 

zagranicznej do 

nadawcy po 

wyczerpaniu 

możliwości doręczenia 

do 350 g. gabaryt A  15   

do 350 g. gabaryt B  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt A  1   

ponad 350 g. do 1000 g. gabaryt B  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt A  1   

ponad 1000 g. do 2000 g. gabaryt B  1   

14 Usługa odbioru przygotowanych do wyekspediowania przesyłek 

codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z siedziby 

ROPS w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10, 

w godzinach między 13.30-14.30 – kancelaria pok. 120 (koszt 

miesięczny) 

13 miesięcy   

SUMA  
 


