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- p r o j e k t –                                    

 
 
 

UMOWA Nr ....................... 
 
 

Zawarta w dniu .................................. w Krapkowicach pomiędzy Gminą Krapkowice, 
reprezentowaną przez  Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach przy 
 ul. 3-go Maja 17,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ryszarda Patej,  zwaną 
 w dalszej części umowy „Zamawiającym” a 
 
................................................... z siedzibą ................................................................... 
w imieniu której działają :  
 

1. .............................................. 
2. .............................................. 

 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści : 
 

 
§ 1 

 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro dla usług,  przeprowadzonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)zwanej dalej „ustawą” Wykonawca przyjmuje do wykonania 
następujące usługi: 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług  
    pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy      
    w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania         
    przesyłek pocztowych   oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo   
    Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz,1159 ze zm.)  
    w  miejscu, czasie, zakresie i na warunkach określony  niniejszą umową oraz załącznikach     
    stanowiących integralną część umowy, a mianowicie:  
   - formularz cenowy, stanowiący zał. nr 1 do umowy. 
              

 
§ 2 

1. Świadczenie usług pocztowych realizowane będzie codziennie w dni robocze  
    Zamawiającego, tj.: poniedziałek – piątek.  
 
2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem umowy rozumie się przesyłki listowe:  
    a) zwykłe – przesyłki nie rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, 
    b) zwykłe priorytetowe – przesyłki nie rejestrowane listowe najszybszej kategorii  
    c) polecone – przesyłki rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób   
       zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 
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    d) polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii, 
    
 e) polecone ze zwrotnym potwierdzenie odbioru – przesyłki przyjęte za potwierdzeniem  
       nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, 
    f) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzenie odbioru – przesyłki najszybszej   
       kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru 
 
              
 
3. Przez paczki pocztowe rozumie się:  
   a) zwykłe – rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii;  
   b) priorytetowe – rejestrowane najszybszej kategorii.  
   c) z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej  
       kategorii, 
   d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. 
 
4. Przez transport przesyłek rozumie się odbiór od Zamawiającego przesyłek,  
   dostarczenie do placówki nadawczej Wykonawcy. 

§  3 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.   
 

§  4 
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy 
 w Krapkowicach , zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 17, raz dziennie przesyłek pocztowych 
przygotowanych do wysyłki oraz  zwrotów nie doręczonych przesyłek pocztowych 
i zwrotnych potwierdzeń odbioru od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 14.00 . Odbioru 
przesyłek pocztowych dokonywać będzie  przedstawiciel  Wykonawcy posiadający stosowne 
upoważnienie. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo 
potwierdzany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce  nadawczej 
(dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych 
kategorii wagowych ( dla przesyłek zwykłych ). 
Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju  
i za granicą. 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług  
   pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie  
   krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  
   w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz.  
  34 z późn. zm.).  
2.Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do  
   siedziby Zamawiającego, przez którego przesyłka została nadana, pokwitowane przez  
   adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w  
   terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia  
   2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U.  
   Nr 5 , poz. 34 z późn, zm.) dla przesyłek listowych niebędących przesyłkami  najszybszej                    
   kategorii.  
3. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi  
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   zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie 
   i kiedy adresat może odebrać przesyłkę.  
4. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od następnego  
   dnia po dniu pozostawienia pierwszego awizo; w tym terminie przesyłka jest awizowana  
   powtórnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z  
   podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata (zgodnie z art. 44 Kodeksu  
   postępowania administracyjnego). 

 
 

§ 6 
 
1. Usługi pocztowe objęte niniejszą umową realizowane będą  
   z uwzględnieniem:  
   a) aktualnie obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie usług  
       pocztowych,  
   b) regulaminu świadczenia usług Wykonawcy, z tym, że postanowienia tego regulaminu  
      sprzeczne lub nie dające się pogodzić z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie,  
      nie będą miały zastosowania,  
 c) wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu – przy zawarciu umowy – regulamin 
      w   aktualnie obowiązującym brzmieniu.  

 
 

§ 7 
 

Wynagrodzenie. 
 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 umowy 
strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 
cena bez podatku VAT …………………….zł podatek VAT: ……… % cena łączna 
…………..…………………….………... zł 
słownie: 
……………………………………………………………………………………………….…………
……………………… zł 
 2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie      
      Wykonawca ponosi z tytułu realizacji  przedmiotu umowy. 
 
 3. Podstawą obliczenia należności 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, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu  
    cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ a w przypadku ich zmiany – ceny  
    określone aneksem zatwierdzającym te zmiany oraz opłata za odbiór korespondencji z  
    siedziby Zamawiającego”  
 4. Określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, rodzaje i  
     liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w  
     zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził  
     roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy,  
     w szczególności powodujących zmniejszenie ilości zamówionych usług.  
 5. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług  
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     pocztowych wyłącznie będących wynikiem zmiany Prawa pocztowego.  
 6. W trakcie realizacji umowy ceny określone przez Wykonawcę w ofercie mogą ulec  
     obniżeniu w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub  
     regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie.  
     Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone  
     opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.  
  7. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych  
     (upustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.  
  8. Zmiany cen jednostkowych wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem  
      nieważności.  
  9. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  
10. Płatności uiszczane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych licząc  

     od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do  

     siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia.  

     W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od  

     dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą. 

 
 
 
11. Nie wyszczególnione w specyfikacji ilościowej rodzaje przesyłek oraz zwroty do  
        Zamawiającego przesyłek rejestrowanych niedoręczonych z przyczyn niezależnych od  
      Wykonawcy, będą wyceniane dodatkowo zgodnie z obowiązującym cennikiem       
      Wykonawcy. 
 
 

§ 8 
 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwej realizacji postanowień niniejszej umowy:  
    a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby,  
        którym powierzył obowiązki w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tych  
        obowiązków;  
    b) W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do  
        dyspozycji Wykonawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w  
        pełnej wysokości o ile ona jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania  
        tych obowiązków przez Wykonawcę.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
    a) 10 % łącznej wartości umowy (brutto), wskazanej w § 7 pkt 1, w przypadku  
        odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;  
     b) ustalonej w obowiązującej ustawie Prawo pocztowe, w przypadku niewykonania lub  
        nienależytego wykonania umowy w danym dniu. 

§ 9 
 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
    a) ze strony Zamawiającego: ….......................................................,  

tel. ….........................................  
    b) ze strony Wykonawcy: …............................................................,  

tel. ….........................................  
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania  
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    wszelkich uwag i zleceń w sprawach związanych z realizacją umowy.  
3. Osoby wymienione w ust. 1 upoważnione będą również do potwierdzenia, że usługi  
    zostały wykonane należycie.  
4. Zmiana osób wymienionych w pkt 1 może być dokonana w formie pisemnego  
    powiadomienia drugiej strony niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  
5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji usługi osoby wymienione w pkt  

1 zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa  
    i ustalonych zwyczajów. 

§ 10 
 
   1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany  
      powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  
      było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu  
       żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc             
       od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
   2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może  

   żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
   3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym - 

    w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności  
    pocztowej.  

    4.Rozwiązanie niniejszej umowy winno być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.    
 
 

§ 11 
 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem  
    nieważności.  
2. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci aneksu jedynie w następujących  
   przypadkach:  
   a) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, może nastąpić zmiana cen  
       jednostkowych odpowiednio do stawki podatku. ,  
   b) zmiany uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za  
       powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe,  
  c) obniżenia lub podwyższenia cen określonych przez Wykonawcę  w ofercie w trakcie     
      realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego  
      cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe lub wyższe od cen wynikających z     
      przedłożonej oferty. W przypadku obniżenia cen Wykonawca ma obowiązek stosować  
      względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego   
 aktualnego cennika lub regulaminu.  
   d) możliwości korzystania z programów rabatowych (upustowych) oferowanych przez  
       Wykonawcę w toku realizowanej umowy,  
   e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne  
       zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym  
       tzw. (siły wyższej), przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe  
       mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre  
       zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów  
       pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji  
       usługi, gdy dalsza realizacja usługi na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby  
       dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień Umowy, pomimo  
       dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań.  
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem  
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    zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.  
 

§12 
 
 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
 Prawo pocztowe oraz przepisy kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy nie stanowią           
 inaczej. 
 

                                                                 §13 

 
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez  Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 
  

  §14 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy.. 
 
 
 
       Zamawiający                                                                                        Wykonawca : 
 
 
 
………………………………                                                                …………………………… 
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