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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oraz komórek organizacyjnych, 
polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych.

Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane będzie zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), 
rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1026), a w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym – zgodnie 
z międzynarodowymi przepisami pocztowymi.

1. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

 przesyłki listowe nierejestrowane ( zwykłe) tj. nadane i doręczone bez pokwitowania,
 przesyłki listowe rejestrowane (polecone) tj. przesyłki nadane i doręczone za 

pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru, w tym za zwrotnym poświadczeniem 
odbioru zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego,

 paczki pocztowe w obrocie krajowym.
2.  Przesyłki pocztowe będą kwalifikowane według rodzaju przesyłek obowiązujących 

u Wykonawcy.
3. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od 

Zamawiającego.
4. Odbiór przesyłek  przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany 

przez Wykonawcę pieczęcią podpisem i datą w  przygotowanych przez Zamawiającego 
rejestrach.

5. Wykonawca będzie dokonywał zwrotów przesyłek listowych i paczek, po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych 
potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w każdej 
miejscowości, w której znajduje się komórka organizacyjna Zamawiającego oraz wymaga, 
aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na 
terenie każdej gminy w kraju.

7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca określił i przekazał wzory oznakowania przesyłek 
rejestrowanych ( poleconych) i/lub przesyłek priorytetowych, które będą stosowane przy 
oznakowaniu przesyłek listowych ( dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru 
pieczęci zastępującego ww. oznaczenia).

8. Znak opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez 
Wykonawcę.

9. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego odpowiednio 
zabezpieczona ( zaklejona).

10.  W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz 
nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia
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11. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

 opakowanie przesyłek listowych i paczek w sposób umożliwiający Wykonawcy 
doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca z adresem przeznaczenia,

 umieszczanie nas przesyłce listowej lub paczce w sposób czytelny: nazwy odbiorcy wraz 
z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określenie 
rodzaju przesyłki, nazwę i adres Zamawiającego – odcisk pieczęci, oraz inne 
oznakowanie jeśli będzie wymagać tego Wykonawca,

 wypełnienie rejestru przesyłek przeznaczonych do wyekspediowania.

12. rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą:

 rozliczenie należności za wykonywane usługi pocztowe odbywać się będzie miesięcznie,
 podstawą obliczenia należnych opłat będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 

lub zwrócone w okresie rozliczeniowym,
 sposób płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości przesyłek wskazanych 

w Formularzu ( podane ilości są szacunkowe i służą do porównaniu ofert) na co Wykonawca 
wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z zmian ilościowych i rodzajowych 
w trakcie trwania umowy,

 W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłki, która nie figuruje w formularzu 
ofertowym, zamawiający zostanie obciążony kwotą z godnie z zobowiązującym 
cennikiem Wykonawcy.

ADRESY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCJ WIORIN

 Główna lokalizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Katowicach znajduje się w Katowicach przy ul. Grabowej 1A. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Bielsko Biała, 

43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 40.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Cieszyn, 

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Częstochowa, 

42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Gliwice, 

44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Katowice, 

40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A.
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Kłobuck, 

42-100 Kłobuck, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubliniec, 

42-700 Lubliniec, ul. Karola Miarki 15/3.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Pszczyna, 

43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Racibórz, 

47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 5 pok. 201.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Zawiercie, 

42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 30.

                                                                                          Elżbieta Machura
                Wojewódzki Inspektor

                                                                                 Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
                                                                                                               w Katowicach
        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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