Nr postępowania: PI12/174/2016

Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA nr …………………………….
zawarta w dniu ………..2016 r. w Katowicach, w oparciu o wyniki zamówienia w trybie przetargu
niegraniczonego, odrębnego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. (podstawa
prawna: art.132 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo Zamówień Publicznych – tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) nr …………………………………..., pomiędzy:
„Pocztą Polską” Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w (00-940) Warszawie przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972,
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960 z pokrytym w całości kapitałem zakładowym
wynoszącym 774 140,00 zł zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………. - ………………………………………………………………… na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. r.
2. …………………………………………………………………………………………………… na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. r.
na rzecz: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Katowicach , 40-940 Katowice, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
a
Firmą …………………………………………………….…………………………………………
mającą siedzibę w: ………………………….………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………
REGON ……………………….
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………………….
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zleceniobiorcą”.
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta
w wyniku przeprowadzonego postępowania o Zamówienie ………………….., na zasadach
określonych w ………………………………………………………………………………..
§1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie: dostawy węgla,
koksu i drewna jako podpałki, zwanych dalej łącznie „opałem lub paliwem”:
Zadanie 1 PI-KATOWICE,
(gdzie skrót: PI oznacza Pion Infrastruktury).
2. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania …… do 31 grudnia 2017 r.
3. W sytuacji stwierdzenia braku możliwości uzyskania w terminie obowiązywania umowy,
określonym w ust. 2, wymaganego poziomu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2
umowy, termin końcowy obwiązywania umowy może ulec przedłużeniu maksymalnie
o 4 miesiące, tj. do 30 kwietnia 2018 r.
4. Wydłużenie terminu umowy następuje na pisemny wniosek Zamawiającego, w formie aneksu do
umowy. Wartość umowy, określona w § 4 ust.1 i 2, mimo przedłużenia terminu obowiązywania
umowy nie ulega zmianie.
5. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania przekazanego pocztą elektroniczną do Zleceniobiorcy, na adres:
…………………………….............................................................................…………………… lub
pismem przesłanym tradycyjną pocztą.
§2
1. Sumaryczna ilości paliwa określona dla średniorocznych temperatur zewnętrznych
występujących na terenie lokalizacji ogrzewanych obiektów oraz stanu infrastruktury na dzień
podpisania umowy wynosi:
1) Dostawa węgla opałowego w ilości: 80,0 Mg (orzech I)
2) Dostawa węgla opałowego w ilości: 3,5 Mg (Ekogroszek)
3) Dostawa koksu opałowego w ilości: 6,0 Mg
4) Dostawa drewna jako podpałki w ilości: 31,1 m3 (metr przestrzenny)

2. Ilości przedmiotu zamówienia, wskazane w ust. 1 są wielkościami szacunkowymi
i w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zleceniodawcy mogą ulec zmianie maksymalnie
o ilości odpowiadające zmniejszeniu o wartość do 30% kwoty brutto zamówienia, o której mowa
w § 4 ust. 2 umowy. Ilości, zamówienia w poszczególnych rodzajach paliw i dla poszczególnych
obiektów mogą ulec zwiększeniu, pod warunkiem nie przekroczenia wartości kwoty, o której
mowa w § 4 ust. 2 umowy, dla sumy poszczególnych zadań objętych umową.
3. W związku z możliwością ograniczenia przez Zleceniodawcę przedmiotu umowy, Zleceniobiorcy
nie
będą
przysługiwały
żadne
roszczenia
w
stosunku
do
Zleceniodawcy
z tytułu niezrealizowania przez niego umowy.
4. Ilości paliwa dla poszczególnych obiektów określa załącznik nr 1 do umowy, zawierający adresy
placówek, przybliżone ilości dostaw oraz pojemności składów opału. Zleceniodawca wymaga
potwierdzania każdej dostawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (dopuszcza
się stosowanie zamiennie jednostki dla węgla i koksu: 1 Mg = 1 tona).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o terminach i ilości dostaw,
w ramach ilości przypisanych do poszczególnych placówek pocztowych oraz częściowego
przekierowania dostawy poszczególnych paliw z danej placówki do innej, wymienionej w
załączniku do umowy (z uwzględnieniem zapisów ust. 2). Zmiana taka nie wymaga dodatkowej
zgody Wykonawcy, i zostanie zrealizowana w cenie jednostkowej paliwa dla lokalizacji
docelowej dostawy.
6. Parametry paliwa:
1) Węgiel opałowy jest zgodny z następującymi normami:
PN-82/G-97001 sortyment, PN-82/G-97003 klasa, gatunek, PN-82/G-97002 typ,
w szczególności:
a) sortyment - orzech I
b) klasa – 27-5-6
c) typ - 32
d) gatunek - I
e) uziarnienie - 40 - 80 mm
f) zawartość popiołu do 5%
g) zawartość siarki do 0,6%
h) wartość opałowa min. 27 000 kJ/kg
2) Ekogroszek – paliwo kwalifikowane z węgla kamiennego, do kotłów retortowych, zgodny
z następującymi normami:
PN-82/G-97001 sortyment, PN-82/G-97003 klasa, gatunek, PN-82/G-97002 typ,
w szczególności:
a) sortyment – groszek selekcjonowany
b) klasa – 28-5-6
c) typ – 31-32
d) gatunek – I
e) spiekalność metodą Rogi RI < 10
f) uziarnienie – 5-25 mm
g) zawartość popiołu do 5%
h) zawartość siarki do 0,6%
i) wartość opałowa min. 24 500 – 28 000 kJ/kg
3) Koks opałowy jest zgodny z następującymi normami:
PN-86/C-02050/01 koks postanowienia ogólne,
PN-86/C-02050/06 koks przemysłowo-opałowy, w szczególności:
a) sortyment - gruby
b) granulacja min: 40 mm
c) zawartość popiołu do 10%
d) zawartość siarki do 0,6%
e) wartość opałowa min. 28 000 kJ/kg
4) Drewno opałowe na rozpałkę:
a) sortyment:
cięte, łupane
b) długość mm:
250- 400 mm
c) opakowanie:
worki , wiązki
d) gatunek:
sosna, świerk itp.
e) zawartość wilgoci max do: 20% (powietrzno-suche)
f) wartość opałowa min:
ok. 15 000 kJ/kg

7. Dostawa, rozładunek i zapiwniczenie odbywać się będzie na koszt Zleceniobiorcy do składów
opału przy kotłowniach usytuowanych w obiektach wymienionych w załączniku nr 1a do umowy,
w uzgodnieniu z osobami do kontaktu, wskazanymi do odbioru paliwa
8. i wymienionymi w załączniku nr 4.
9. Strony zobowiązują się w okresie trwania niniejszej umowy do wzajemnej współpracy. Osobami
upoważnionymi do składania, uzgadniania i realizacji zamówień bieżących są:
1) ze strony Zleceniobiorcy............................................... tel. .................................
2) ze strony Zleceniodawcy są osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy.
10. Dostawy paliwa będą się odbywały samochodem dostawczym przystosowanym do ich
przewozu. Dostarczane paliwo (węgiel i koks – luzem, Ekogroszek – w workach, drewno
rozpałkowe – w wiązkach) nie może być zmieszane. Do każdej dostawy Zleceniobiorca załączy
świadectwo jakości wystawione przez zakład wydobywczy lub przerobu podpisane przez osobę
uprawnioną.
11. Ilości paliwa w dostawie jednorazowej ustala się w wysokości:
1) ilość minimalna paliwa w jednorazowej dostawie ustala się odpowiednio dla rodzaju paliwa
w wysokości:
- węgiel, koks :
1,0 Mg
- drewno rozpałkowe: 0,2 m3
2) ilość maksymalną, każdorazowo ustala Zleceniodawca, w zależności od paliwa wynosi ona
odpowiednio:
- węgiel + koks :
do wysokości pojemności składu opału w Mg,
- drewno rozpałkowe: nie limituje się
12. Przyjęcie towaru do kotłowni Zleceniodawcy stanowi potwierdzenie ilości dostarczonego towaru.
Potwierdzenie dostawy nastąpi każdorazowo na formularzu dostawy, stanowiącym załącznik nr
3 do umowy. Dopuszcza się stosowanie przez Zleceniobiorcę innych druków potwierdzenia
dostawy, pod warunkiem, że zawierać będą informacje wyszczególnione w przedmiotowym
załączniku.
13. Obligatoryjnie do każdej dostawy Zleceniobiorca zobowiązany jest załączyć świadectwo
jakościowe paliwa (nie dotyczy drewna rozpałkowego), wystawione przez upoważnione
laboratorium, zawierające minimum nazwę i asortyment paliwa, skład chemiczny paliwa oraz
wartość opałową. Dodatkowo dla Ekogroszku świadectwo winno zawierać wartość spiekalności
oznaczoną metoda Rogi. Nie dostarczenie przez Zleceniobiorcę świadectwa jakościowego
paliwa przy dostawie lub najpóźniej przy fakturze za daną dostawę, stanowi podstawę odmowy
zapłaty za dostarczone paliwo, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 6. Nowy termin zapłaty
będzie liczony od dnia dostarczenia brakującego świadectwa jakościowego do siedziby
Zamawiającego, wskazanej w § 4 ust. 6.
14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wyrywkowego zbadania jakości lub ilości
dostarczanego paliwa przy dostawie lub w terminie późniejszym (dotyczy zbadania jakości
dostarczonego paliwa). Badanie jakości odbywać się będzie poprzez pobranie próbek przez
niezależną jednostkę laboratoryjno-badawczą wskazaną przez Zleceniodawcę. Natomiast
badanie ilościowe polegać będzie na pomiarze wagi opału przed i po złożeniu opału na
wskazanej przez Zleceniodawcę wadze samochodowej, w pobliżu miejsca dostawy.
§3
Zleceniobiorca oświadcza, że wykona wszystkie prace, będące przedmiotem umowy, własnymi
siłami – bez udziału podwykonawców.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie netto (dla wszystkich zadań objętych umową) w kwocie: …………….. zł, słownie:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust.2. Ostateczne wynagrodzenie
Zleceniobiorcy ustalone zostanie jako iloczyn ilości dostarczonego paliwa i ceny jednostkowej,
określonej w Załączniku nr 2, z uwzględnieniem postanowień określonych w ust. 4.
2. Do wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, zostanie doliczony należny podatek VAT
w kwocie ……………… zł, co stanowi wynagrodzenie umowy brutto w kwocie: ………… zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………….
3. Ceny jednostkowe paliwa określa oferta cenowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
4. Strony nie przewidują zmiany ceny dostawy opału w okresie obowiązywania umowy.

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi częściowo po każdorazowym zrealizowaniu
dostawy i jej potwierdzeniu przez Zleceniodawcę.
6. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze,
przesłanej na adres obszaru infrastruktury, podanym poniżej, wg nazwy obszaru wymienionym
w załączniku 1 przy adresie obiektu:
OB. Bielsko-Biała:
43-300 Bielsko, ul. 1 Maja 24,
OB. Katowice:
40-940 Katowice, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
OB. Rybnik:
44-200 Rybnik, ul. Pocztowa 2,
OB. Zabrze:
41-800 Zabrze, Plac Dworcowy 1,
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
(z zastrzeżeniem zapisów w § 2 ust. 12). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zleceniodawcy.
7. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie Zleceniobiorca może domagać się
od Zleceniodawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości określonej w odrębnych
przepisach, obowiązujących w dniu wymagalności należności głównej.
8. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy na osoby
trzecie.
9. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym, uprawnionym do
wystawiania faktur VAT.
10. Wysokość należnego podatku VAT lub innych składników cenotwórczych wprowadzonych
ustawowo, zostanie obliczona każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu
dostawy paliwa. Zmiana stawki podatku VAT lub innych składników cenotwórczych
wprowadzonych ustawowo, niezależnie od Dostawcy i Zamawiającego nie wymaga
aneksowania niniejszej umowy.
§5
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania odbioru paliwa, a także zgłoszenia ewentualnych
reklamacji dotyczących braku ilościowego w dniu dostawy.
2. Odpowiedzialność za zrealizowane dostawy, od momentu dostawy do czasu zakończenia
odbioru paliwa przez Zleceniodawcę (tj. podpisania protokołu potwierdzenia dostawy
i ewentualnych reklamacji – załącznik nr 3), ponosi Zleceniobiorca.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zleceniodawcy zgłoszonego
w protokole reklamacyjnym, w terminie 3 dni roboczych od daty jego zgłoszenia, pod rygorem
obciążenia go po tym okresie karami umownymi, określonymi w § 6 ust. 1 pkt. 3.
4. Paliwo niezgodne z parametrami określonymi w § 2 ust 6, Zleceniobiorca zobowiązuje się
odebrać ze składu opału Zleceniodawcy lub ze wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca,
w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się
zapłacić na rzecz Zleceniodawcy niezależnie od powstania szkody i jej wysokości następujące
kary umowne :
1) w wysokości 2 % wartości brutto konkretnej dostawy, za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie określonym
w § 1 ust. 5;
2) w wysokości 10 % wartości brutto, określonej w § 4 ust. 2 umowy, w przypadku rozwiązania
lub odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy;
3) w przypadku zwłoki w realizacji reklamacji, w wysokości 3 % wartości brutto
zareklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki, a w przypadku, gdy zwłoka przekroczy 5
dni – w wysokości 5 % wartości brutto zareklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki;
4) w przypadku gdy zwłoka w dostawie lub reklamacji mogłaby spowodować przerwę
w dostawie energii cieplnej Zleceniodawca uprawniony jest do zakupu zamawianej ilości
paliwa na wolnym rynku obciążając Zleceniobiorcę różnicą pomiędzy kwota zakupu, a ceną
jednostkową wynikającą z umowy.
2. Dopuszcza się kumulację kar określonych w § 6 ust.1 pkt.1 do 4 umowy.
3. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryły szkody na zasadach przewidzianych w kodeksie
cywilnym.

§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub wybranego obiektu.
§8
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Zleceniodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Jednocześnie Zleceniobiorca ma
prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zleceniodawcę
o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
§9
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności i muszą
być podpisane przez obydwie strony. Zmiana danych adresowych, adresów do wystawiania faktur,
numeru rachunku bankowego, adresu siedziby firmy, wykazów osób wyznaczonych do reprezentacji
stron przy realizacji umowy nie wymaga formy aneksu i obywa się w drodze pisemnego
powiadomienia.
§ 10
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
ustalony według siedziby Zleceniodawcy.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1.
2.
3.
4.

Opis zamówienia (nazwa obszaru, adresy placówek, ilości paliwa) – zał. Nr 1a.
Oferta cenowa - zał. Nr 2.
Protokół potwierdzenia dostawy – zał. Nr 3.
Lista pracowników Zleceniodawcy upoważnionych do odbioru paliwa – zał. Nr 4.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Załącznik nr 3
do umowy nr ………………… z dnia ………………………..

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA DOSTAWY
WĘGLA, KOKSU, PODPAŁKI
…………………………………………………………………………….……………………………………………………..
(wpisać: węgiel opałowy, koks opałowy, podpałka)

Dostawa na podstawie umowy nr:

……………………..……………..

z dnia:

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

r.

Zamówienie nr: ............................................................................. z dnia: .................................................................................... r.
Nr zadania:

................................................data

dostawy: ....................................................godzina .....................................

Miejsce dostawy: .....................................................................................................................................................................................
(nazwa urzędu)

.................................................................................................................................................................................................................................
(adres urzędu)

L.p

Nazwa paliwa

Jednostka

Ilość
zamówiona

Ilość
dostarczona

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Węgiel opałowy

Mg

2

Koks opałowy

Mg

3

Podpałka

Wykaz dokumentów przekazanych przy dostawie:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Uwagi ogólne dotyczące dostawy:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Osoby przyjmującej paliwo:

Dane osoby dostarczającej paliwo:

..................................................................
(Nazwa firmy)

......................................................................
(Nazwa urzędu)

1 .....................................................................

..................................................................
(Imię i nazwisko)

(Imię i nazwisko)

2 ....................................................................

..................................................................
(Nr samochodu dostawczego)

(Imię i nazwisko)

Strona 1/1

Nazwa zamawiającego

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury w Katowicach

Adres jednostki

40-940 Katowice, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7

Kontakt: tel / fax / e-mail

Bronisław Kozłowski tel. 032 2532169, Bronislaw.Kozlowski@katowice.poczta-polska.pl

C
P
V:

091 11 210-5

węgiel kamienny

091 13 000-4

koks

091 11 400-4

drewno (opałowe )

Lp.

Obszar

Miejsce dostawy
(nazwa, adres obiektu)

Załącznik do umowy nr: 4

Wykaz pracowników Zamawiającego upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą w
zakresie realizacji umowy, w przetargu na dostawę węgla,
koksu i drewna rozpałkowego, dla obiektów Poczty Polskiej S.A.,
Pion Infrastruktury w Katowicach, w okresie od: 2017 do 2017

Nazwisko i Imię osoby upoważnionej w umowie do kontaktu i
przyjęcia dostawy

Uwagi

-

-

-

-

-

1

3

4

6

7

1

Bielsko

2

UP Chełm Śląski
41-403 Chełm Śląski, ul. Śląska 68

Jan Bryksa,
33 82-73-358, 504-703-007
jan.bryksa@poczta-polska.pl

Katowice

Oddział UP Będzin 1
42-504Będzin, ul.Pokoju 24

Adam Krzyżowski,
32 25-32-257, 797-604-946
adam.krzyzowski@poczta-polska.pl

3

Katowice

Urząd Pocztowy Sosnowiec 3
41-203 Sosnowiec, ul. Złota 1

Ewa Bartoszczuk,
32 25-32-530, 507-121-307
ewa.bartoszczuk@poczta-polska.pl

4

Katowice

Urząd Pocztowy Katowice 19
40-762 Katowice, ul. Panewnicka 75

Adam Mandrykowski,
32 25-32-257,502-088-629
adam.mandrykowski@poczta-polska.pl

5

Katowice

Filia Urzędu Pocztowego Chorzów 1
ul. Wileńska 14

Tomasz Berzowski,
32 25-32-157, 502-013-697
tomasz.berzowski@poczta-polska.pl

6

Rybnik

Urząd Pocztowy Kornowac
44-285 Kornowac, ul. Starowiejska 11

Norbert Kuchta,
32 43-95-309, 502-013-150
norbert.kuchta@poczta-polska.pl

7

Rybnik

Urząd Pocztowy Sośnicowice
44-153 Sośnicowice, ul.Rynek 5

Norbert Kuchta,
32 43-95-309, 502-013-150
norbert.kuchta@poczta-polska.pl

8

Zabrze

Urząd Pocztowy Świętochłowice 5
41-605 Świętochłowice,ul.dr.Bukowego 21

Anna Drenda;
32 275-43-33, 502-013-490
anna.drenda@poczta-polska.pl

9

Zabrze

Urząd Pocztowy Tworóg
42-690 Tworóg, ul.Zamkowa 5

Angelika Muszalska;
32 275-43-29, 885-251-524
angelika.muszalska@poczta-polska.pl

10

Zabrze

Urząd Pocztowy Radzionków
41-922 Radzionków, ul.Gwarków 50

Magda Nowak;
32 275-43-32, 502-013-379,
magda.nowak@poczta-polska.pl

11

Zabrze

Urząd Pocztowy Radzionków
41-922 Radzionków, ul.Św.Wojciecha 39

Magda Nowak;
32 275-43-32, 502-013-379,
magda.nowak@poczta-polska.pl

12

Zabrze

Urząd Pocztowy Tarnowskie Góry 1
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Powst.
Warszawskich 8

Angelika Muszalska;
32 275-43-29, 885-251-524
angelika.muszalska@poczta-polska.pl

13

Zabrze

Filia Urzędu Pocztowego Bytom 2
41-935 Bytom, ul. Strzel. Bytomskich 379

Angelika Muszalska;
32 275-43-29, 885-251-524
angelika.muszalska@poczta-polska.pl

14

Zabrze

Filia Urzędu Pocztowego Bytom 2
41-902 Bytom, ul. Kraszewskiego 21

Urszula Wrzosok
32 275-43-30
urszula.wrzosok@poczta-polska.pl

15

Zabrze

Filia Urzędu Pocztowego Bytom 2
41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 13

Urszula Wrzosok
32 275-43-30
urszula.wrzosok@poczta-polska.pl

16

Zabrze

Urząd Pocztowy Bytom 5
41-905 Bytom, ul. Zabrzańska 132

Urszula Wrzosok
32 275-43-30
urszula.wrzosok@poczta-polska.pl

17

Zabrze

Urząd Pocztowy Bytom 9
41-909 Bytom, ul. Ludowa 2

Urszula Wrzosok
32 275-43-30
urszula.wrzosok@poczta-polska.pl

18

Zabrze

Urząd Pocztowy Bytom 10
41-910 Bytom, ul. Głowackiego 4

Urszula Wrzosok
32 275-43-30
urszula.wrzosok@poczta-polska.pl

19

Zabrze

Urząd Pocztowy Ruda Śląska 1
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 8

Anna Drenda;
32 275-43-33, 502-013-490
anna.drenda@poczta-polska.pl

20

Zabrze

Urząd Pocztowy Ruda Śląska 1
41-700 Ruda Śl., ul. Raciborska 1

Anna Drenda;
32 275-43-33, 502-013-490
anna.drenda@poczta-polska.pl

21

Zabrze

Filia Urzędu Pocztowego Ruda Śl. 12
41-712 Ruda Śl., ul. Kard. A. Hlonda 18

Anna Drenda;
32 275-43-33, 502-013-490
anna.drenda@poczta-polska.pl

.

.

Bronisław Kozłowski

Katowice, 06.12.2016 r.

Opracował

Miejscowość, data

Uwaga! węgiel Ekogroszek

planowana likwidacja kotłowni w pierwszej połowie roku
2017

.

(32) 25-32-169
Telefon
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