Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Wzór umowy

UMOWA nr …………………………
Zawarta w dniu ……………… roku w Zduńskiej Woli, pomiędzy:
Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-16-24435, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w imieniu i na rzecz
którego działają:
Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski
Marcin Łabędzki – Wicestarosta Zduńskowolski
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………….., NIP ……………………. REGON………………….
Reprezentowanym (ą) przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonym na
podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia mniejszej niż
równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego, w
tym czynności wykonywanych za pomocą Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w
miejscu, czasie, zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową, w dokumentach
oraz załącznikach stanowiących integralną część umowy, tj.:
1)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne;

2)

Oferta Wykonawcy;

3)

Cennik zawierający ceny jednostkowe zgodne z ofertą wybraną jako najkorzystniejsza

w niniejszym zamówieniu - Załącznik nr 1 do umowy;
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
listowych i paczek pocztowych oraz zwrotu „przesyłek niedoręczonych”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania od Zamawiającego w jego siedzibie, tj. ul.
Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, oraz do dostarczania Zamawiającemu przesyłek
pocztowych codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli tj. od 7:30 d0 15:30.
4. Wykonawca dysponuje następującymi placówkami nadawczymi na terenie Powiatu
Zduńskowolskiego, z których co najmniej jedna czynna jest od poniedziałku do piątku w
godzinach: 07:00 - 20:00:
- …………………………………………………………………………………………..
5. Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
6.

Nadanie przesyłek przez Wykonawcę następować będzie w dniu ich dostarczenia przez
Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy.

7.

Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i
za granicą.

8. Zamawiający wymaga, aby przesyłki krajowe będące przedmiotem zamówienia i
jednocześnie usługami wchodzącymi w zakres usług powszechnych, Wykonawca
doręczał zgodnie ze standardami (wskaźnikami terminowości doręczeń tych
przesyłek

w

obrocie

krajowym)

wskazanymi

w

Rozporządzeniu

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).
9.

Zamawiający zapewni oznaczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę w postaci
napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.
§2

1. Usługi pocztowe objęte niniejszą umową realizowane będą z uwzględnieniem:
1) aktualnie obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie usług
pocztowych, w tym ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r.
1481 ze zm.),

2) regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy z tym, że postanowienia
tego regulaminu sprzeczne lub nie dające się pogodzić z postanowieniami zawartymi w
niniejszej umowie, nie będą miały zastosowania,
3) wymagań wynikających z Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu regulamin świadczenia usług pocztowych w
aktualnie obowiązującym brzmieniu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§3
1. Maksymalna kwota zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy ………………………… zł (brutto) z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 3.
2.

W przypadku wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1
przed terminem upływu umowy, niniejsza umowa wygasa z dniem wyczerpania tej
kwoty.

3. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania opłat dla przesyłek
pocztowych:
1) opłaty od przesyłek i paczek pocztowych uiszczane będą w formie opłat z dołu; za okres
rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy;
2) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna liczba usług zrealizowanych w
zakończonym okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych i oddawczych;
3) rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług
zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;
4) faktury VAT z tytułu należności, wystawiane będą w terminie 7 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego;
5) należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto
wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego;
6) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów określona w Ofercie Wykonawcy jest
szacunkowa. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z
aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie zamówienia w ilościach określonych w

załączniku, o którym mowa wyżej.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług pocztowych objętych niniejszą umową na zasadach określonych w
ustawie Prawo pocztowe. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie zgodnie z
zasadami wynikającymi z ww. ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z
2013 r. poz. 1468).
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 500,00 zł za każdy udokumentowany przypadek nie wywiązania się
przez Wykonawcę z zapisów rozdziału III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
3.

Zamawiający

potrąci

naliczoną

karę

umowną

z

należnego

Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
całkowitej wartości umowy.
5. Kary umowne za poszczególne należności podlegają łączeniu.
6. W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
1)

ze strony Zamawiającego: ………………….. , tel.: …………………

2)

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

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich

zleceń oraz uwag 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 ust. 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 ust. 1
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i
ustalonych zwyczajów.
§6
1. Umowa obowiązuje od 1 marca 2018 r. do 29 lutego 2020 r.
2. 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. Ponadto, oprócz innych przypadków wskazanych w umowie, Zamawiający może odstąpić
od umowy w sytuacjach, gdy:
1) Wykonawca powierzył bez zgody Zamawiającego innym podmiotom wykonanie usługi w
całości lub w części - w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
zaistnieniu tej okoliczności;
2) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, zaprzestał
prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne - w terminie 30 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o
jednej z tych okoliczności;
3) Wykonawca zaprzestał wykonywać usługę przez okres kolejno następujących po sobie dni
- w terminie następnych 30 dni;
4) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę, Zamawiający
zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy
wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w
umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po
bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności.
§7
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach:
1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian
legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu
zamówienia; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na
zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – w takiej sytuacji ceny jednostkowe
brutto zostaną zmienione zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847);
4)

zmiana

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2. Zmiana cen jednostkowych nastąpi tylko w momencie zajścia okoliczności, o których
mowa w §7 ust. 1 pkt 2.
3. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 na koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§8
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo pocztowe oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać

będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, zaś dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

