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Załącznik nr 4 do ogłoszenia

PROJEKT UMOWY 
o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 

zawarta w dniu .....................2018 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław, posiadającym nr NIP 896-10-03-245, nr REGON 000514377, reprezentowanym przez: 
Mirosława Ziajkę -  Dyrektora Generalnego Urzędu, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a

działającą na podstawie.........................................., posiadającą nr NIP.......................... , nr REGON........................ ,
reprezentowaną przez:
..........................................................  -  przedstawiciela firmy .........................................................................................
(na podstawie upoważnienia z dn ia ............................. )
zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w trybie art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej

ustawą Pzp, 
na zadanie pn.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur (Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra)

w wyniku, którego na podstawie:
1) dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne;
2) przedłożonej oferty Wykonawcy

została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy

Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez 
Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur.

2. Świadczenie usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach tj.:

1) opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1);
2) ofercie Wykonawcy wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 2);
3) regulaminie wewnętrznym Wykonawcy (załącznik nr 3) -  w zakresie nieuregulowanym w ww. załącznikach.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych objętych niniejszą umową, a Zamawiający do 
nadawania przesyłek na zasadach i warunkach określonych w ust. 2.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje 
przedmiot Umowy.

§2
WARUNKI ORAZ TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
lub do czasu wcześniejszego wyczerpania kwoty pieniężnej stanowiącej wartość umowy brutto, określonej 
w § 3 ust. 1.

2. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki 
finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu zakończenia umowy.

1



3. Zamawiający oświadcza, że może nie skorzystać ze wszystkich rodzajów przesyłek wyszczególnionych 
w formularzu cenowym, a liczba przesyłek faktycznie nadanych bądź zwróconych może być inna od podanej 
w formularzu. Informacja o liczbach i rodzajach poszczególnych przesyłek pocztowych wskazana przez 
Zamawiającego w ww. zestawieniu ma charakter wyłącznie szacunkowy. Wykonawcy z tego tytułu nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia.

4. W przypadku trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, skutkującego naliczeniem kar 
umownych przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia 
umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania terminów wypowiedzenia).

5. W przypadku trzykrotnego nieterminowego dokonania przez Zamawiającego płatności prawidłowo 
wystawionej faktury, Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 
(bez zachowania terminów wypowiedzenia).

6. W razie 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 z tytułu wykonanej części umowy.

7. Zamawiający wymaga, aby 80% osób, które będą wykonywać czynności doręczania przesyłek pocztowych 
w obrocie krajowym zatrudnionych było przez Wykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, na każdym etapie realizacji umowy, 
złożenia oświadczenia potwierdzającego wypełnienie obowiązku określonego w ust. 7.

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objętą wezwaniem czynność 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

10. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 lub nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia wezwania bądź złożenie nieprawdziwego oświadczenia, 
skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w § 4 ust. 1 pkt 5.

11. Wymagania określone w ust. 7-9 obejmują również wszystkich Podwykonawców, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje umowę. Niedotrzymanie tych wymogów obciążać będzie Wykonawcę.

§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że wartość usługi objętej umową wynosić będzie: ................................... zł netto plus podatek
VAT (... %)   zł, co stanowi łącznie kwotę ..................... zł brutto (słownie:
........................................ złotych 00/100).

2. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur. Faktury będą wystawione przez Wykonawcę na adres Zamawiającego tj.: Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

3. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami wystawionymi 
w okresach miesięcznych i będzie dotyczyć usług faktycznie wykonanych przez Wykonawcę w tym okresie.

4. Zapłata należności z tytułu świadczonych usług, będzie następować w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek w niej wskazany.

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§4
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych — w wysokościach i trybach przewidzianych 

w rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. 
zm.);

2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
-  w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1;

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1;
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4) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 1) -  w wysokości 100,00 zł brutto za każdorazowe nieodebranie przesyłek pocztowych przeznaczonych 
do nadania w danym dniu roboczym;

5) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 2 ust. 7-8:
a) w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7,
b) w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 8 w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 10, liczone do dnia 
wypełnienia tego obowiązku,

c) w wysokości 10 000,00 zł brutto za przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 8, jednakże 
poświadczającego nieprawdę.

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez 
Wykonawcę, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ww. 

kary umowne, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo pocztowe, regulujących wysokość odszkodowania 
za poszczególne rodzaje niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej.

§5
ZMIANY UMOWY

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub w formie papierowej z zastrzeżeniem, że każda zmiana 
postanowień umowy, złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy wymaga formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) zmiana nazwy, adresu, statusu Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana nr rachunku bankowego;
2) zmiana wynikająca z omyłek rachunkowych lub pisarskich;
3) ustawowa zmiana wysokości podatku VAT -  w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi 

zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, Strony dokonają odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia umownego -  dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany 
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

4) konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności 
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp i na zasadach w niej opisanych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy 
ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego w zakresie, w którym przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się 
w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności ich polubownego załatwienia, 
mogą poddać je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach -  dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, 
wyłącznie za pisemną zgodą Stron.

5. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń. 
Niepowiadomienie o zmianie adresu skutkuje domniemaniem, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy 
składane sobie w związku z realizacją umowy przesłane na adresy Stron wskazane w komparycji umowy, 
zostały prawidłowo doręczone.

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;
3) regulamin wewnętrzny Wykonawcy usług pocztowych.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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