
Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia: 

Plomby urzędowe do zabezpieczania zawiązywanych opakowań materiału siewnego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Zamawiane plomby będą przeznaczone do zabezpieczania opakowań materiału siewnego 
typu worki, głównie o masie netto 25–50 kg, opakowań typu  
big-bag a także innych, które mogą być zabezpieczone poprzez zawiązywanie 
sznurkiem. Zadaniem plomby jest zabezpieczenie końców sznurka uniemożliwiające 
otwarcie opakowania bez jego uszkodzenia lub uszkodzenia plomby. Zabezpieczenie 
zamknięcia za pomocą plomby powinno być trwałe do tego stopnia aby przy normalnej 
„eksploatacji” (przenoszenie załadunek i transport) plomba spełniła swoją funkcję 
zabezpieczającą dostęp do zawartości opakowania. 

1) Zamawiane plomby powinny być: 

a) wykonane ze stali polerowanej,  

b) zamykane przez zaciśnięcie ręczne na wiązaniu sznurka, 

c) jednorazowego użycia (przy próbie otwarcia zamkniętej plomby musi ona ulec 
zniszczeniu),  

2) Plomby powinny mieć: 

a) kształt prostokątny o dwusegmentowej konstrukcji, 

b) wymiary (po zamknięciu)  

długość 19 -24 mm, 

szerokość 13 -15 mm, 

wysokość 5-7 mm 

c) umożliwiające zaciśnięcie plomby na wiązaniu sznurka polipropylenowego  
o grubości ok. 2–3 mm, 

d) wytłoczone (wypukłe) logo PIORiN, wg załączonego wzoru, 
3) Plomby w liczbie 239 000 powinny mieć wytłoczone: 

- logo PIORiN wg załączonego wzoru, 
- unikalny numer plomby, którym jest ciąg znaków zawierający łącznie rok edycji 
(min. dwie ostatnie cyfry roku edycji- 20), ukośnik oraz sześciocyfrowy kolejny 
w danym roku numer od 000 001 do 239 000. Logo PIORIN i unikalny numer plomby 
musi znajdować się na tym samym segmencie plomby.  

4) Plomby powinny być dostarczone do odbiorcy w postaci łączonej po 20 sztuk  
w opakowaniach jednostkowych po 1 000 sztuk. 

3. Liczbę plomb, będącą przedmiotem zamówienia wraz ze szczegółowym 
zapotrzebowaniem poszczególnych WIORiN, przedstawia poniższa tabela.  

 
 
 



Zapotrzebowanie na plomby urzędowe  
dla materiału siewnego  

lp. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

plomby stalowe z 
wytłoczonym logo 

PIORiN i numeracją  

szt. 

1 Dolnośląski 20 000 

2 Kujawsko-Pomorski 4 000 

3 Lubuski 5 000 

4 Łódzki 5 000 

5 Małopolski 10 000 

6 Mazowiecki 20 000 

7 Opolski 33 000 

8 Pomorski 20 000 

9 Śląski 6 000 

10 Świętokrzyski 1 000 

11 Warmińsko-Mazurski 35 000 

12 Wielkopolski 20 000 

13 Zachodniopomorski 60 000 

RAZEM: 239 000 

 


