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                                                          -projekt- 
 

UMOWA Nr……………. 
 
 

 
 
Zawarta w dniu ….01.2014r. 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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 
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 -  tekst jednolity (Dz.U  
z 2013r., poz.907 )) zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług 
pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
niżej wymienionego punktu kancelaryjnego Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice w  miejscu, czasie, zakresie i 
na warunkach określonych  niniejszą umową oraz załącznikiem     stanowiącym 
integralną część umowy, a mianowicie:   - formularz cenowy, stanowiący zał. nr 1 do 
umowy. 
Odbiór przesyłek przeznaczonych do nadania odbywać się będzie raz dziennie przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w Kancelarii Podawczej 
Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-14.00. 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 
1) powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek 

listowych o wadze do 2000 g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania, 

2) doręczania zwrotów przesyłek listowych nie doręczonych, po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, 

3) usługi pocztowe dotyczące paczek pocztowych. 
      3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych  
            w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: 

1)  Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., 
poz.1529.); 

2) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545); 
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3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie 
reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej 
i przekazu pocztowego (Dz. U. 2003 r. Nr 183, poz. 1795 ze zm.); 

4) międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa 
międzynarodowa ogłoszona w dniu 08.11.2007r. (Dz. U. z 2007r. nr 206, poz. 
1494), Światowa Konwencja Pocztowa – Protokół Końcowy – Bukareszt 2004 
(Dz. U. Nr 206 poz. 1495 z dnia 31 sierpnia 2007 roku), Regulamin Poczty 
Listowej – Protokół Końcowy – Berno 28 stycznia 2005 (Dz. U. z 2007r. nr 108, 
poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych ogłoszony 28 stycznia 2005 
r. (Dz. U. z 2007 r Nr 108. poz. 745) w przypadku usług pocztowych w obrocie 
zagranicznym, 

              
 

§ 2 
 

    1. Odbiór przesyłek przeznaczonych do nadania odbywać się będzie raz dziennie przez    
        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w Kancelarii Podawczej Zamawiającego  
        w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-14.00. 
    2. Zamawiający każdorazowo przygotuje zestawienia dla przesyłek przeznaczonych do  
        nadania: 

1) 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, 

2) dla przesyłek zwykłych - zestawienie ilościowe przesyłek w pocztowej książce 
nadawczej sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, 
z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla 
Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

    3. Pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, dla przesyłek ze zwrotnym   

        potwierdzeniem odbioru, przedstawiciel Zamawiającego odbierał będzie z placówki  

        nadawczej Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką    

        wyznaczoną do obsługi miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego,  

        lub najpóźniej z chwilą zawarcia umowy taką placówkę utworzył. 

    4. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi    
        zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie 
        i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. 
     5. 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. Zwroty przesyłek listowych nie doręczonych wraz z sporządzonym w dwóch  
         egzemplarzach wykazem doręczanych zwrotów z podaniem ich numeru rejestrowego 
         nadania i wartości przesyłek dotyczących Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  
         odbierane będą w placówce nadawczej Wykonawcy przez przedstawiciela  
         Zamawiającego.  
     7. Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia  
         odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych. Zamawiający będzie również nadawał  
         przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podstawie ustawy Ordynacja  
         podatkowa i Kodeks postępowania administracyjnego , które zapewni we własnym     
         zakresie. 
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     8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez upoważnionego  
         przedstawiciela Wykonawcy. 
     9. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę winno mieć  
         moc dokumentu urzędowego (karta doręczeń lub zbiorowego dowodu odbioru)  
         sporządzonego w dwóch egzemplarzach. Zamawiający wymaga aby potwierdzenie  
         nadania jednoznacznie określało datę przyjęcia przesyłki oraz miejsce/jednostkę  
         organizacyjną Wykonawcy odpowiedzialnej za jej przyjęcie. 
    10.W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz    
         nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia. 
    11.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 powzięcia  
         wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać  
         wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§  3 
 
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy 
 

§ 4 
 

 1. Kwota zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
     w okresie jej obowiązywania wynosi maksymalnie ……………. zł brutto (słownie:   
     …………………………………………………………………………. …./100 gr.). Może ona   
    ulec w razie konieczności zwiększeniu do wysokości zwiększonych środków w budżecie 
    gminy przeznaczonych na ten cel. 
 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. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek, w okresie obowiązywania umowy    
     mogą ulec zmianie w przypadku: 
     1) ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od   
          towarów i usług (VAT), 
     2) zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa    
          Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące    
          przepisy Prawa pocztowego.  
  6. W przypadku zaistnienia sytuacji o których mowa w ust.5, Wykonawca powiadomi     
       Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiany cen, wymagają zgody Zamawiającego. 
  7.  Zmiany cen jednostkowych wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem  
      nieważności.  
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  8.  Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  
  9.  Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała z dołu,   
       przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty skutecznego    
      doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty  
      przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
10. 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. 
 
 

§ 5 
 
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) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej tj, za utratę,   
        ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  
        umowną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe dotyczącymi  
        odszkodowania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości  
    10 000,00 zł. brutto w przypadku  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za  
    które odpowiada Wykonawca;  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  
    wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach  
    ogólnych Kodeksu cywilnego. 
4. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki  
    ustawowe za każdy dzień w opóźnieniu zapłaty. 
      

§ 6 
 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
    a) ze strony Zamawiającego: Małgorzata Meisner , tel. 77 44 66 840 
    b) ze strony Wykonawcy: ……………………,       tel. ………………… 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania  
    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. 
 

 
§ 7 

 
    1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 Pzp., jeżeli wystąpią istotne   

   okoliczności  powodujące, 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,    
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   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.    

 
 

§ 8 
 

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:  
   1) ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od   
       towarów i usług (VAT), 
   2) zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa    
      Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące    
      przepisy Prawa pocztowego. 
   

§ 9 

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

                                                                 §10 

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

 
  

  §11 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
       Zamawiający                                                                                        Wykonawca : 
 
 
 
………………………………                                                                …………………………… 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Formularz cenowy 

 


