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UMOWA NR  ………………….. 
 
zawarta w dniu …............................................. 2017 r. pomiędzy: 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy                  
ul. Parkowej 9, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26 
reprezentowaną przez ….............................................................................................. 
….................................................................................................................................,  
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a 
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................
nr NIP …..............................................,  
zwan… w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
§ 1 

 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego na podstawie                       
art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku                               
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zamówienie pn: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, zgodnie z postanowieniami 
Ogłoszenia o zamówieniu, w tym Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,                      
a także złożoną ofertą z dnia …………. 
 
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                      
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,                   
w tym przesyłek pocztowych i paczek, oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w rozumieniu przepisów ustawy                        
z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113                             
z późn.zm.). 
 
3. Szczegółowy przedmiot umowy określa „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pocztowych, o których                             
mowa w §1, w okresie od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.,                                   
z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszej umowy.          
                       

§ 3 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu 
świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej niniejszą umową nastąpi na podstawie 



ilości faktycznie zrealizowanych poszczególnych rodzajów przesyłek oraz cen 
jednostkowych zawartych w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 
 
2. W przypadku konieczności nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych                       
w formularzu cenowym, podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług 
Wykonawcy. 
 
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć kwoty  …………………………………………………………….. zł brutto 
(słownie: …................................................................), stanowiącej sumę iloczynów 
szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów przesyłek oraz cen jednostkowych 
brutto zawartych w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy. 
 
4. Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez 
Wykonawcę usługi objętej niniejszą umową osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 3,    
z zastrzeżeniem ust 5.  
 
5. Umowa wygasa ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym 
wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało osiągnąć kwotę, o której mowa w ust. 3.  
 
6. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów przesyłek zawarte w formularzu 
cenowym w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz w przypadku zmiany cennika powszechnych usług 
pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej                      
w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa Pocztowego. Zmiany,                     
o których mowa powyżej,  nie wymagają wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy. 
 
7. Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 6 pozostaną bez wpływu na 
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 4 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usługi 
objętej niniejszą umową płatne będzie z dołu w okresach miesięcznych na podstawie 
wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. 
 
2. Faktury VAT należy wystawiać na poniższe dane: 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
NIP 6420009726 
 
3. Należność z tytułu faktury VAT będzie regulowana przelewem na podany na 
fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni kalendarzowych 
licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że jej dostarczenie do 
siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia.               
W przeciwnym przypadku należność będzie regulowana w terminie do 14 dni  
kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.  
 



Pozycje wyszczególnione na ww. fakturze muszą jednoznacznie identyfikować 
zrealizowane przez Wykonawcę usługi.  
 
4. Termin zapłaty uważa się za zachowany w przypadku uznania w ostatnim dniu 
rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

§ 5 
 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony 
wyznaczają następujące osoby: 
 

1) ze strony Zamawiającego: …........................................................................  
2) ze strony Wykonawcy: …................................................................................  

 
2. Adres do korespondencji w sprawie realizacji niniejszej umowy:  

 
1) ze strony Zamawiającego: …........................................................................  
2) ze strony Wykonawcy: …................................................................................  

 
3. Adres placówki pocztowej Wykonawcy do której, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
Zamawiający będzie dostarczał przesyłki przeznaczone do wysłania: 
 
…........................................................................…........................................................ 

 
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego 
powiadamiania się o zmianach danych określonych w ust. 1, 2 i ust. 3.  Zmiana 
danych, o których mowa powyżej nie powoduje konieczności sporządzania aneksu 
do niniejszej umowy.  
 
5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3 może być dokonana z uwzględnieniem 
wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 24 Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  
 
6. Korespondencję przesłaną na adresy wskazane w ust. 2 każda ze stron uzna za 
prawidłowo doręczoną, w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie 
swego adresu. 
 

§ 6 (*) 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
lub rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub 
rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 
 
 



3. Należności z tytułu kary umownej określonej w ust. 1 zostaną przez 
Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 
Jeżeli kwota naliczonej zgodnie z ust. 1 kary umownej nie pokryje w pełni szkody 
powstałej po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach, określonych                   
w kodeksie cywilnym.  
 
4. W pozostałych przypadkach niewykonania umowy lub w przypadku nienależytego 
wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie              
i inne świadczenia określone przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), z uwzględnieniem ust. 5. 
 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty świadczeń określonych w ust. 4  
w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).  
 
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie 
nadania u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
roku – Prawo pocztowe, przesyłek wymagających takiego nadania, w szczególności      
w przypadku ich utraty, ubytku lub uszkodzenia, Wykonawca  będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowań odpowiadających świadczeniom 
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe                              
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), z uwzględnieniem ust. 5. 
 
7. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę nadania u operatora wyznaczonego 
przesyłek, wymagających takiego nadania, w terminie późniejszym niż dzień ich 
odbioru od Zamawiającego, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości dwukrotności wartości nadanych                          
z opóźnieniem przesyłek, z uwzględnieniem ust. 3.  
 
(*) Uwaga: Zapisy ust. 6 i 7 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku Wykonawcy 
który nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
roku – Prawo pocztowe. W przeciwnym przypadku ustępy 6 i 7 nie zostaną 
zamieszczone w umowie.  

 
§ 7 

 
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
 

1) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 
zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części, 

3) w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną akty prawne, na podstawie których 
realizowana będzie niniejsza umowa, i wprowadzone zmiany będą 
uniemożliwiały dalszą realizacje niniejszej umowy. 
 
 



2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający powiadomił 
pisemnie Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych 
wynikających z umowy.   
 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia. 
 

§ 8 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony 
zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 
zwyczajów.  
 
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
aktów prawnych, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, oraz przepisy innych aktów prawnych 
obejmujących swych zakresem regulację przedmiotu umowy, w tym przepisy 
wewnętrzne Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z niniejszą umową. Przepisy 
wewnętrzne Wykonawcy, w szczególności regulaminy, stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  
 

§ 10 
 

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy będą podlegać 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
  Wykonawca:     Zamawiający: 
 
 
     


