
 
 

 

 

Rozdział IV 
 

Projekt  umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Umowa nr  …..  /RZ 

Projekt  
Znak: UP/ZP-01/2014 

 
 
 
 

z dnia  ……………  2014  r. 

 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 56 63 98 119; FAX. 56 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

…………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

 

§1 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot o których mowa  

w art.11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. Nr 907 z póz.zm) , zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

złożoną ofertą.  

 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów 

1) przesyłek listowych nierejestrowanych krajowych o wadze do 2000 g, 

2)  przesyłek listowych rejestrowanych nadanych i doręczonych za pokwitowaniem 

       lub potwierdzeniem odbioru o wadze do 2000 g krajowych z uwzględnieniem 

       podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabaryty. 

2. Szczegółowe określenie  wielkość przedmiotu umowy z uwzględnieniem ich rodzajów 

i gabarytów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (na etapie postępowania 

załącznik 1a do siwz )  

 



§ 3 

Termin wykonania umowy: 01.03.2014 r. – 28.02.2015 r.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi:  ……………………………………………………..zł/ netto +  ……..%VAT 

słownie:  ………………………    ……………………  …...zł/ netto +  ……..% VAT. 

2. Za przedmiot umowy, o którym mowa w §2 ust.1 strony ustalają wynagrodzenie 

jednostkowe określone w zał.1 do niniejszej umowy, o którym mowa w §2 ust.2  

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy  zawarte w zał.1 nie będą ulegały zmianie 

przez cały okres trwania umowy a jedyną podstawą do ich zmiany jest 

udokumentowana przez Wykonawcę  zmiana podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust.2 umowy  z powodów określonych w ust.3 nie 

zachodzi  konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

§5 

Zobowiązania stron 

 

1. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii 

rodzajowej i wagowej. Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu 

nadanych przesyłek. Wykazy sporządzone będą w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie 

umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie 

z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny 

informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając 

rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki pocztowe do 

lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego każdego dnia roboczego w godzinach 7.00 

– 11.00. 

4. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą codziennie, od poniedziałku do 

piątku, za dodatkową opłatą, z siedziby Zamawiającego pomiędzy godziną 13.00 a 

godziną 14.00. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować 

będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, z tym, że  nadanie 

przesyłki po godz. 15.00 traktowane jest jako nadanie w dniu następnym. 

5. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel 

Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 

6. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być 

zapewnione przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający będzie korzystał z wzorów druków potwierdzenia odbioru Wykonawcy. 

8. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 

potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłek. W przypadku 

nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie 

doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać 

przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia 

wiadomości u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki  

w w/w terminie Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie po upływie 7-go dnia 

o możliwości jej odbioru  w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru 



przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie 

odebrania przez adresata.  

9. Wykonawca powinien posiadać placówki zdawczo-odbiorczych, czynne min. 5 dni  

w tygodniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się doręczać przesyłki listowe krajowe przyjęte do 

przemieszczania i doręczania zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego lub regulaminami 

świadczenia usług pocztowych obowiązujących u Wykonawcy. 

 

§6 

1. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy każdorazowo jest protokół. 

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  

………………………………………………….. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 

comiesięcznych faktur .   

3. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty złożenia u 

Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

przedmiotu umowy określonej w §2 ust.2 niniejszej umowy 

6. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków finansowych z powodu zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust.5. 

 

§ 7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej  

w §4ust.1. 

2. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

pocztowej.  

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi stanowiącej przedmiot 

umowy Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie zgodnie z zasadami ustawy 

Prawo pocztowe oraz regulaminami poszczególnych usług pocztowych Wykonawcy.  

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną, o której mowa w ust.3 . 

5. Reklamację z tytułu niewykonania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania 

umowy Zamawiający zgłasza Wykonawcy po upływie 14 dni od dnia nadania 

przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich 

nadania. Termin odpowiedzi na reklamacje nie może przekroczyć 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji.  

6. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli 

doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie 

nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 

 

 

 

 

 

 



§8 

1. Z zastrzeżeniem §4 ust.3 i §6 ust.5  nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

 

§9 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpadach. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 
 


