ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr ______________________
Zawarta w dniu _______ 20_ _ roku w ........................ pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
- ___________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________
Oddziału GDDKiA w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, kod pocztowy 25 – 950 Kielce, , NIP 657-0386-703, REGON 017511575-00068, (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”)
oraz
_______________________________________________________________________
ul. _____________________________, kod pocztowy ___________________________, wpisaną
do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ______________, prowadzonej przez
___________________ / wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
___________,
REGON
___________________,
KRS
__________________,
NIP
_________________ (w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), w imieniu którego występują:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
o następującej treści:
Podstawą zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych i kurierskich
w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Kielcach mieszczącej się przy ulicy Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce oraz jednostek
podległych w zakresie Zadania nr 1 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym .
2. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu
i doręczaniu w kraju i zagranicą przesyłek i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą
świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481, ze zm.), dalej
Prawo Pocztowe, oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz zgodnie z OPZ.
3. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych i Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością oraz zgodnie z:
1) obowiązującymi przepisami prawa,
2) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik
nr 1 do umowy),
3) ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy),
4) rzetelną wiedzą techniczną oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.
2. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie świadczył usługę doręczenia przesyłek do każdego
wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce, a w przypadku przesyłek wysyłanych poza
granice kraju Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przesyłki właściwemu operatorowi
pocztowemu na terenie danego kraju w oparciu o przepisy międzynarodowe.
3. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu
Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym formularzem cenowym.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) nadawania przesyłek w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek
pocztowych, określonym w aktach prawnych wymienionych w niniejszej umowie.
2) adresowania, pakowania i znakowania przesyłek pocztowych zgodnie z wymogami określonymi
przez Wykonawcę.
3) codziennego prowadzenia w dwóch egzemplarzach następujących dokumentów:
a) pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych, zgodnej ze wzorem
przedstawionym przez Wykonawcę.
b) zestawienia ilościowego dla przesyłek nierejestrowanych, zgodnego ze wzorem
przedstawionym przez Wykonawcę.
Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
w formie pisemnej po zawarciu umowy
4) nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazania ułożonych stroną adresową
w tym samym kierunku:
a) rejestrowanych - według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, dokonywanych
z uwzględnieniem podziału na: poszczególne rodzaje usług, przesyłki krajowe i zagraniczne,
ekonomiczne i priorytetowe,
b) nierejestrowanych – według poszczególnych podziałów wagowych.
5) umieszczania na stronie adresowej przesyłek listowych oraz nalepce adresowej paczek
pocztowych, paczek nadawanych na warunkach szczególnych i innych paczek, w miejscu
przeznaczonym na wysokość opłaty – napisu, nadruku lub odcisku pieczęci, potwierdzającego
wniesienie opłaty za usługę.
2. Zmiana dokumentów, o których mowa ust. 1 pkt 3 lit. a) i b), wynikająca ze zmian oferty usługowej
Wykonawcy, nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Warunkiem zastosowania przez Zamawiającego dokumentów określonych w ust.1 pkt 3 lit. a) i b)
jest przekazanie Zamawiającemu informacji o tym fakcie, wraz ze wzorem nowych dokumentów.
Zmiany będą obowiązywały Zamawiającego po upływie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
ww. informacji i wzorów dokumentów.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na okres od __ . __. ____ r. do __ . __ . ____ r. lub do wyczerpania
środków finansowych stanowiących łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
wykonania umowy w całym okresie jej obowiązywania, określone w ust. 2, w zależności od tego
co nastąpi wcześniej.

2. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty ………………. brutto
(słownie złotych: ……………………….), netto w kwocie ……………………… (słownie złotych:
………………………………..). Gdy wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie tę kwotę, przed upływem
terminu, o którym mowa z ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z datą zapłaty ostatniej faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej ww. kwoty maksymalnej
wynagrodzenia. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na zasadach określonych
w ust. 4 i 5.
3. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za przesyłki pocztowe nadane i zwroty przesyłek
pocztowych niedoręczonych w miesięcznym okresie rozliczeniowym, będą ceny jednostkowe
zawarte w ofercie Wykonawcy – Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za każdy miesiąc świadczenia usług obliczane będzie jako suma
iloczynów ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie za poszczególne rodzaje
usług, w tym przesyłek pocztowych oraz rzeczywistej liczby usług, w tym przesyłek pocztowych
danego rodzaju nadanych w danym miesiącu (potwierdzonej w dokumentach nadawczych),
powiększone o wartość usługi odbioru z siedziby Zamawiającego przesyłek pocztowych
przeznaczonych do nadania. Powyższe dane będą zebrane w Zestawieniu.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowane przez Zamawiającego Zestawienie, o którym
mowa w ust. 5. Zestawienie sporządzane będzie przez Wykonawcę w terminie do 7 –go dnia
następującego po miesiącu rozliczeniowym.
7. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy, z wyjątkiem:
1) zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej
ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
2) zmiany cennika w zakresie cen jednostkowych za przyjęte przesyłki pocztowe w przypadku ich
akceptacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez Prawo
Pocztowe.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistniałych zmianach.
Wprowadzenie opisanych zmian nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. Zmiany
będą obowiązywały Zamawiającego po upływie 7 dni od dnia otrzymania od wykonawcy ww.
informacji i wzorów dokumentów.
8. Zamawiający nie zaakceptuje jakiejkolwiek zmiany w warunkach lub poziomie świadczenia usług
przez Wykonawcę niedopuszczalnej przez przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę Prawo
pocztowe.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby przesyłek
z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie w zależności od
faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączne maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2. Wykonawca wyraża na taką
sytuację zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni po zakończeniu każdego
okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane zgodnie z ust. 4 i 5.
11. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w ……………………………………………… Nr ………………………………………………………………
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
13. Każdorazowa zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga Aneksu do Umowy w formie
pisemnej.
14. Obowiązek nadzorowania wartości przedmiotu umowy spoczywa na Zamawiającym, w celu nie
dopuszczenia do przekroczenia maksymalnej kwoty określonej w § 4 ust. 2.

§5
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, zarówno w okresie
obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu; zobowiązanie powyższe nie jest ograniczo ne
w czasie.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia
przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne roszczenia na zasadach
i w wysokości określonych w Prawie Pocztowym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość
naliczonej kary umownej.
4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar y
umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§7
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art.
144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
§8
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy
w terminie 7 dni od podpisania umowy
b) Wykonawca przerwał wykonywanie usług i nie wznowił ich w terminie 7 dni od wezwania przez
Zamawiającego.
c) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami
niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
d) zostaną cofnięte lub wygasną uprawnienia Wykonawcy do świadczenia usług stanowiących
przedmiot niniejszej umowy;
3. W przypadku wystąpienia 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 od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i danych objętych tajemnicą pocztową, zgodnie z Prawem
Pocztowym, od momentu odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Pocztowego oraz ustawy Pzp. Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 421, ze zm.),Międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa

międzynarodowa, Regulamin Poczty Listowej Regulamin dotyczący paczek pocztowych
w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym.
Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w formularzu cenowym, podstawą
rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, za usługi pocztowe świadczone przez
Wykonawcę, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Pocztowe.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przed
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.

3.

§ 11
Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy
członkowie Konsorcjum.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik Nr 2 - Oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym
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