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sygnatura: PU-035/2017                                                          Załącznik nr 2 do Ogłoszenia      

 

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór)                               

 

 

W dniu ………………….………  w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………..….………………………………………..., 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a  

..……………………………………………………………………..…………………………………………….,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………..……………………………………., 

zwanym dalej w treści Wykonawcą,  

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) i 

wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych o masie do 2000g, zwrotu przesyłek 

niedoręczonych oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia). 

3. Zamawiający określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia na podstawie danych o liczbie 

wysłanych przesyłek w ostatnich 12. miesiącach oraz z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych 

usług, prognozowanych na kolejne 12 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż będzie 

zamawiać poszczególne usługi jednostkowe według bieżących potrzeb, a minimalna wielkość przedmiotu 

zamówienia wyniesie 50% maksymalnej wielkości. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za 

faktycznie wykonane usługi. Minimalna kwota wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu 

umowy wynosi 50% maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, wskazanego w § 4 ust. 2 umowy. 

Wykonanie przez Zamawiającego umowy w niepełnym zakresie (jednakże co najmniej minimalnym) nie 

wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, nie jest również odstąpieniem od umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dostarczania przesyłek do każdego wskazanego 

przez Zamawiającego adresu w Polsce lub w kraju objętym Porozumieniem ze Światowym Związkiem 

Pocztowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych niniejszą umową zgodnie z: 



 

 

 

 
 

Strona 2 z 5 
 

 

1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), zwaną 

dalej ustawą Prawo Pocztowe; 

2) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013, poz. 545) – w 

zakresie, w jakim Rozporządzenie to określa warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące: 

a) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym; 

b) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym: 

- warunki przyjmowania przesyłek, 

- sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, 

- sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych, 

- terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego, 

- wymagania w zakresie opakowania przesyłek, 

- sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych 

oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej; 

c) sposób świadczenia usług powszechnych; 

3) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji 

usługi pocztowej (Dz. U. z 2013, poz. 1468 ze zm.); 

3. W razie zmiany stanu prawnego w czasie wykonywania usług pocztowych, Wykonawca zobowiązany jest 

stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym w dniu nadania przesyłki, chyba że przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.  

4. W zakresie nieuregulowanym w umowie, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową 

zgodnie z regulaminem/regulaminami świadczenia usług pocztowych, stanowiącym/stanowiącymi 

załącznik nr 3 do umowy.  

§ 3 

Świadczenie usług pocztowych realizowane będzie od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 

albo do dnia, w którym nastąpi wyczerpanie środków finansowych stanowiących maksymalne zobowiązanie 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, określone w § 4 ust. 2 umowy, którakolwiek z tych dat zapadnie 

wcześniej. 

§ 4 

1. Z tytułu świadczenia usług pocztowych Zamawiający będzie ponosić opłaty naliczone według cen 

jednostkowych brutto wskazanych w ofercie Wykonawcy, która jako Załącznik nr 2 do umowy stanowi jej 

integralną część. 

2. Suma wynagrodzeń, należnych Wykonawcy z tytułu należytego wykonywania usług pocztowych na 

podstawie umowy nie przekroczy, w całym okresie obowiązywania umowy łącznej wysokości 

…………………..…….. zł (słownie: ………………………………………………. złotych) brutto. Kwota ta 

stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie, określone na podstawie cen jednostkowych brutto, o których mowa w ust. 1, obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, a także podatek od towarów i 

usług, jeśli świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy nie jest ustawowo zwolnione z tego 

podatku.  

4. Ceny jednostkowe brutto określone w ofercie – formularzu cenowym - są stałe przez cały okres 

obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie za wykonanie usług, odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za 

dany okres rozliczeniowy, nieprzekraczający miesiąca, do której dołączone będzie zestawienie 

wykonanych usług podpisane przez Wykonawcę. Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych na 

podstawie niniejszej umowy usług (w tym usług opłaconych przy użyciu maszyny frankującej), w rozbiciu 
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na rodzaje przesyłek, liczby przesyłek, ceny jednostkowe przesyłek w złotych brutto, wartości przesyłek w 

złotych brutto, przekazywane będzie Zamawiającemu przez Wykonawcę w ogólnodostępnej edytowalnej 

formie (np. excel) w terminie do 20-dnia następnego miesiąca rozliczeniowego na adres poczty 

elektronicznej: ……………………………………… . 

6. Faktury płatne będą przelewem na wskazany na fakturach rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający może według własnego wyboru dokonywać rozliczeń za pomocą maszyny frankującej lub w 

trybie „opłaty z dołu” - za pomocą pieczęci zawierającej informację o sposobie dokonania płatności. W 

tym celu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą: 

- zasady nadawania przesyłek listowych za pomocą pieczęci,  

- zasady nadawania przesyłek listowych przy użyciu maszyn do frankowania, 

- warunki użytkowania maszyny do frankowania,  

które zostaną włączone do umowy w ciągu miesiąca od jej podpisania. 

9. W przypadku niezrealizowania usługi w zakresie doręczenia przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru, 

opłata za usługę potwierdzenia odbioru będzie zwracana Zamawiającemu.  

10. W przypadku, gdy ceny zawarte w standardowym cenniku lub regulaminie Wykonawcy będą niższe od 

cen wskazanych w ofercie, Wykonawca ma obowiązek zastosować względem Zamawiającego obniżone 

opłaty pocztowe wynikające z jego aktualnego cennika lub regulaminu. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % 

maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, z tytułu odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowania i inne świadczenia 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe, w terminach określonych w tejże ustawie.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1, a także odszkodowanie i inne świadczenia, o 

których mowa w ust. 2, mogą być potrącone przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, 

na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata kar umownych, 

odszkodowania, bądź innych świadczeń nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej, przelewem na rachunek wskazany w nocie. 

5. W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% miesięcznej kwoty za usługę odbioru 

przesyłek z siedziby Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.  

§ 6 

1. 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 wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający będzie także uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy: 
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1) Wykonawca, pomimo trzykrotnego zgłoszenia zastrzeżeń przez 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, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po złożeniu wniosku lub 

powzięciu wiadomości o takim wniosku, 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

§ 7 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie siedziby, 

a także adresów zamieszkania właścicieli 
1
  w okresie obowiązywania umowy oraz rękojmi, a także 

niezakończonych rozliczeń z niej wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej 

na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu chyba, że 

postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 

1) zmiana adresu jednostki, na rzecz której ma być świadczona usługa, w przypadku zmian 

organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, 

2) zmiana sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, 

3) zmiana sposobu świadczenia usługi potwierdzenia odbioru lub Elektronicznego Potwierdzenie 

Odbioru, pod warunkiem spełnienia niezbędnych warunków technicznych przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę.                                  

§ 9 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: … , tel. 

… , adres poczty elektronicznej … .  

2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: … , tel. … 

, adres poczty elektronicznej … .  

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej strony 

umowy i nie wymaga formy aneksu. 

§ 10 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, pod warunkiem, że 

posiadają oni uprawnienia do ich wykonania, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych 

z podwykonawcami. 

§ 11 

1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                 
1
 dotyczy osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych prawa handlowego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  

a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo pocztowe. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Oferta.  

Załącznik nr 3 - Regulamin/regulaminy świadczenia usług pocztowych przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 4 - Zasady nadawania przesyłek. 

Załącznik nr 5 - Zasady nadawania przesyłek listowych przy użyciu maszyn do frankowania. 

Załącznik nr 6 - Warunki użytkowania maszyny do frankowania. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA     

        

 


