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Załącznik nr 7 do SIWZ 
PUP.I.271-110/MSZ/13  
      

 
 WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu …….2013  roku pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie, 
ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, reprezentowanym przez: Panią Ewę Beba  - 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, zwanym dalej „Zamawiającym”   
a    
…………………………………………………………………………………………………, 
NIP ………………………………., Regon ………………………………………. 
reprezentowanym przez : 
………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „ Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami), została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług pocztowych, zwanych dalej 

usługami, na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu moŜliwości ich doręczenia zwanych 
dalej przesyłkami. 

2. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz.1529), zwanej dalej ustawą, 
chyba Ŝe strony w niniejszej umowie inaczej uregulowały prawa i obowiązki stron.  

3. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną cześć niniejszej 
umowy. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę : 
1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówki nadawczej na terenie 

miasta Kościana, działającej w kaŜdym tygodniu od poniedziałku do piątku, do 
której Zamawiający będzie dostarczał przesyłki w godzinach od 14.00 do 15.30.   

2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówki odbiorczej na terenie 
miasta Kościana, działającej w kaŜdym tygodniu od poniedziałku do piątku, w 
której Zamawiający w kaŜdym tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. od 
8:00 do 11.00 będzie mógł odbierać przesyłki, w szczególności przesyłki 
adresowane do Zamawiającego oraz zwroty przesyłek nadanych przez 
Zamawiającego. 

3) Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od 
Zamawiającego.   

4) Za moment odbioru przesyłki uwaŜa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę 
przesyłki do przemieszczania i doręczania. 

5) Odbiór przesyłek przyjętych do przemieszczenia i doręczania będzie 
kaŜdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na 
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zestawieniu przesyłek przekazanych przez Zamawiającego do przemieszczania, 
potwierdzającym liczbę i rodzaj przesyłek. 

6) Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji 
obciąŜyć Wykonawcę, jeŜeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego 
przesyłek dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą 
umową   

7) Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była w kraju i zagranicą do 
kaŜdego miejsca . 

8) Zamawiający będzie nadawał przesyłki w formie uporządkowanej, odpowiadającej 
wymogom dla danego rodzaju przesyłek, określonym w ustawie i aktach 
prawnych wydanych na jej podstawie, w szczególności nadawanie: będzie  
polegało na: 
a) nadawaniu przesyłek rejestrowanych w stanie uporządkowanym, tzn. 

wpisanie kaŜdej przesyłki do rejestru - ksiąŜki nadawczej ( wzór rejestru-
ksiąŜki nadawczej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Wykonawca), 
sporządzonej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał  będzie 
przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, 
a kopia dla Zamawiającego i stanowić będzie potwierdzenie nadania 
przesyłek, 

b) nadawaniu przesyłek nierejestrowanych w stanie uporządkowanym, tzn. 
według zestawienia ilościowego wg poszczególnych kategorii wagowych               
(wzór zestawienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Wykonawca), 
sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie 
przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, 
a kopia dla Zamawiającego i stanowić będzie potwierdzenie nadania danej 
partii przesyłek, 

c) umieszczaniu na kaŜdej przesyłce w sposób trwały i czytelny: nazwy odbiorcy 
wraz z jego adresem, określenie rodzaju przesyłki oraz, w formie pieczątki 
Zamawiającego, pełnej nazwy i adresu zwrotnego Zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest doręczać do siedziby Zamawiającego pokwitowane 
przez adresata potwierdzenia odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu 
przesyłki. Doręczone i zwrócone do Zamawiającego potwierdzenie odbioru, 
powinno zawierać czytelną datę i czytelny podpis odbiorcy. W przypadku 
nieobecności adresata i niemoŜliwości doręczenia przesyłki innej osobie 
uprawnionej, zgodnie z ustawą, do odebrania przesyłki, przedstawiciel 
Wykonawcy pozostawia, pod adresem wskazanym na przesyłce zawiadomienie o 
próbie doręczenia przesyłki (awizowanie przesyłki) ze wskazaniem, gdzie i kiedy 
adresat moŜe odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia 
następnego po dniu zostawienia zawiadomienia. JeŜeli adresat nie zgłosi się po 
odbiór przesyłki w w/w terminie Wykonawca sporządza powtórnie zawiadomienie 
o moŜliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni i pozostawia powtórne 
zawiadomienie pod adresem wskazanym na przesyłce. Po upływie terminu 
odbioru Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przesyłkę  
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny zwrotu. W przypadku przesyłek w 
obrocie zagranicznym obowiązują zasady określone w przepisach 
międzynarodowych. 

10) Placówki Wykonawcy, w których będzie moŜna odebrać awizowane przesyłki 
muszą znajdować się na terenie miasta Kościana, Śmigla, Czempinia, Krzywinia i 
gminy Kościan, przy czym w tych wskazanych wyŜej miejscach Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać co najmniej jedną placówkę.  W celu umoŜliwienia 
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odbioru awizowanych przesyłek, placówki Wykonawcy muszą być czynne 
przynajmniej 5 dni w tygodniu, w tym we wszystkie dni robocze, w godzinach, co 
najmniej od 8.00 do 14.00. Placówki te muszą być oznaczone w sposób, który 
umoŜliwi ich łatwą identyfikację i dotarcie do nich. 

11) Wykonawca zobowiązany jest doręczyć przesyłki krajowe przyjęte do 
przemieszczenia i doręczenia lub pozostawić zawiadomienie o próbie doręczenia 
o którym mowa w § 1 ust.4 pkt.9 :   

a) w dniu następnym po dniu nadania,  nie później niŜ w ciągu 4 dni od dnia 
nadania przesyłki przez Zamawiającego - w przypadku przesyłki listowej 
najszybszej kategorii, 

b) w dniu następnym po dniu nadania, nie później niŜ w 6 dniu od  dnia 
nadania przesyłki przez Zamawiającego - w przypadku przesyłki nie 
będącej przesyłką najszybszej kategorii. 

12) Usługę w zakresie przesyłki rejestrowanej uwaŜa się za niewykonaną, jeŜeli 
doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie 
nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.   

13) Wykonawca zobowiązany jest dokonać oznaczenia przesyłek rejestrowanych 
(numery nadawcze). 

14) Druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki będą dołączone do przesyłki 
przez Zamawiającego. Druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu, przez czas trwania 
niniejszej umowy bezpłatnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i w 
liczbie określonej przez Zamawiającego. 

15) Znak opłaty pocztowej zastąpi pieczęć lub nadruk komputerowy wykonany 
według wzoru, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu. 

16)  Wykonawca realizując usługę nie moŜe dokonywać przepakowania przesyłek z 
opakowania Zamawiającego we własne, 

17) W przypadku zastrzeŜeń dotyczących odebranych przesyłek od Zamawiającego, 
Wykonawca w dniu nadania przesyłki zgłasza zastrzeŜenia telefonicznie, faksem 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i ustala wspólnie z Zamawiającym 
sposób usunięcia istniejących nieprawidłowości 

18) Przy braku moŜliwości wyjaśnienia lub usunięcia nieprawidłowości w dniu odbioru 
przesyłki, nadanie przez Wykonawcę przesyłki, co do której Wykonawca ma 
zastrzeŜenia, nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym 
zostaną wyjaśnione i usunięte nieprawidłowości 

19) Zamawiający ma prawo kontrolowania terminowości nadawania i dostarczania 
przesyłek. 

20) Reklamacje  z tytułu niewykonania usługi Zamawiający moŜe zgłosić po upływie 
14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niŜ 12 miesięcy od 
ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie moŜe przekroczyć 
30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji. W przypadku 
wyczerpania drogi reklamacyjnej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

21) Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usług 
pocztowych chyba, Ŝe spowodowane jest ono działaniem siły wyŜszej. 

22) Wymiary przesyłek: 
a) Gabaryt A:  wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niŜ 90x 

140 mm, przy czym Ŝaden z wymiarów nie moŜe przekroczyć wysokości 
20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm 
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b) Gabaryt B: jeŜeli choć jeden z wymiarów  przekracza wysokości 20 mm 
lub  długości 325 mm lub szerokości 230 mm, suma długości, szerokości 
i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) 
nie moŜe przekroczyć 600 mm 

18) W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy  Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, w formie pisemnej lub elektronicznej wykaz placówek nadawczych i 
odbiorczych na terenie Powiatu Kościańskiego, które będą realizowały usługi 
wynikające z niniejszej umowy. Wykaz musi zawierać: adres placówki, godziny 
otwarcia i zamknięcia placówki, numer telefonu  kontaktowego oraz dane osoby, z 
którą moŜna się skontaktować w sprawie świadczonej usługi. W przypadku zmiany 
w/w danych  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu 
zaktualizowany wykaz. 
 

§ 2. 
1. Szacunkowe zestawienie liczby przesyłek stanowiących przedmiot zamówienia, z 

uwzględnieniem podziału wagowego oraz ich rodzaju, zostało określone w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dane zawarte w 
formularzu ofertowym opracowano w oparciu o usługi zrealizowane na rzecz 
Zamawiającego w okresie od  01.01.2012  r. do 31.12.2012 r., zgodnie z  
normami ustalonymi przez dotychczasowego realizatora usług i dane te mają 
jedynie charakter informacyjny, w celu sporządzenia oferty przez Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe wielkości te ( liczba przesyłek) mogą ulec 
zmianie w trakcie realizacji umowy, w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego. 
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraził zgodę na 
powyŜsze. Dane zawarte w formularzu ofertowym słuŜą jedynie orientacyjnemu 
określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Określenie danych dot. 
szacunkowej liczy przesyłek nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 
do nadawania przesyłek w podanej liczbie, a Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizacje usługi w wielkościach podanych w formularzu ofertowym. 

2. Za okres rozliczeniowy strony uznają miesiąc kalendarzowy. 
3. Rozliczenie z tytułu realizacji usługi dokonywane będzie po wykonaniu usługi,  w 

okresach miesięcznych  (po upływie kaŜdego miesiąca kalendarzowego), z 
wyjątkiem rozliczenia za usługi świadczone przez Wykonawcę w miesiącu 
grudniu 2013 r., za które rozliczenie zostanie dokonane w grudniu 2013 r. 

4. Wykonawca dokonuje ilościowego rozliczenia przesyłek kaŜdorazowo po upływie 
okresu rozliczeniowego. Najpóźniej do 7 dnia kaŜdego miesiąca po okresie 
rozliczeniowym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę  przesyłek nadanych 
w okresie rozliczeniowym. W przypadku usług świadczonych w miesiącu grudniu 
2013 r. Wykonawca jest zobowiązany dokonać rozliczenia przesyłek do                   
29 grudnia 2013 r. i do 30 grudnia 2013 r. dostarczyć Zamawiającemu fakturę 
VAT. 

5. Liczba i waga przyjętych przesyłek, w przypadku przesyłek rejestrowanych, 
stwierdzona zostanie na podstawie wpisów dokonanych przez Zamawiającego w 
rejestrze – ksiąŜce nadawczej, a w przypadku przesyłek nierejestrowanych na 
podstawie wpisów w zestawieniu ilościowym.  

6. Liczba i waga zwróconych przesyłek stwierdzona zostanie na podstawie wpisów 
dokonanych przez Wykonawcę w ksiąŜce nadawczej. 

7. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będą opłaty za przesyłki 
faktycznie nadane przez Zamawiającego lub zwrócone z powodu braku 
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moŜliwości ich doręczenia lub wydania w okresie rozliczeniowym, potwierdzone 
co do liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. 

8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem ceny jednostkowej brutto 
podanej przez Wykonawcę w jego ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy oraz faktycznej liczby przesyłek nadanych przez Zamawiającego                    
i zwróconych z powodu braku moŜliwości ich doręczenia w okresie 
rozliczeniowym, zgodnie z posiadanymi przez obie strony dokumentami.  

9. Wynagrodzenie o którym mowa, w § 2 ust. 8 niniejszej umowy zawiera wszelkie 
koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności podatek VAT 
oraz ewentualne upusty i rabaty. 

10. Strony postanawiają, Ŝe ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę  w 
formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy.  

11. Strony uzgadniają, Ŝe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wymienione w  
§ 1 niniejszej umowy, nie przekroczy kwoty brutto w wysokości ……………..  zł  

      (słownie: ……………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy 
(wynagrodzenie maksymalne) . 

12. Wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług będzie płatne przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT . 

                               
§ 3. 

1. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy są: 
a) ze strony Wykonawcy:………………….., tel. ……….., mail ………………. 
b) ze strony Zamawiającego: Pani Magdalena Szczerbal, tel. 65 512 10 55 

wew. 274, mail: poks@praca.gov.pl. 
2. W przypadku zmiany osób do kontaktu strona umowy, po której nastąpiła 

zmiana osoby do kontaktu, poinformuje o tym niezwłocznie na piśmie drugą 
stronę  umowy podając dane tej nowej osoby.. 

 
§ 4. 

Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o 
kaŜdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych 
wymienionych w umowie mających wpływ na jej realizację. 

 
§ 5. 

Umowa została zawarta na okres od 01.09.2013 do 31.08.2014 r. lub do 
wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia, określonego § 2 
ust 11 niniejszej mowy. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca  jest zobowiązany do zapłacenia : 

a) kary umownej w wysokości 10 %  kwoty, określonej w § 2 ust. 11, w 
przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, określonych w         
§ 7 ust.1 niniejszej umowy, 

b) kary umownej, jeŜeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek 
dostarczonych Wykonawcy w czasie, w miejscu i w sposób zgodny z 
postanowieniami niniejszej umowy. Kara umowna w tym przypadku wynosi        
20 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedzający miesiąc, 
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w którym Wykonawca nie odebrał przesyłek,  za kaŜdy dzień opóźnienia w 
odbiorze przesyłek. KaŜdorazowo o wystąpieniu takiego zdarzenia 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej,  

c) odszkodowania w przypadkach i na zasadach określonych w rozdziale                  
8 ustawy, w szczególności w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki 
bądź niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy . 

2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie z naleŜnego mu wynagrodzenia  
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych lub naleŜnego Zamawiającemu 
odszkodowania. 

3. JeŜeli w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6  niniejszej umowy 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu operatorowi kosztami 
poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi przez innego operatora Zamawiający 
obciąŜy Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo do Ŝądania od Wykonawcy odszkodowania 
przewyŜszającego  wysokość kary umownej w przypadku, gdy wielkość szkody 
przekracza wysokość zastrzeŜonej kary umownej. 

 
§ 7. 

1. Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub 
naruszenia obowiązków wynikających z ustawy i aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, w szczególności w przypadku doręczania 
uszkodzonych przesyłek, opóźnienia w doręczaniu lub niezgodnego z umową 
przepakowywania przesyłek doręczanych przez Wykonawcę. Umowa 
rozwiązana w tym trybie ulega rozwiązaniu w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego w drodze wypowiedzenia 
umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 
na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.  

 
§ 8. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie  leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania umowy do chwili 
odstąpienia. 
 

§ 9. 
1. Zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
2. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania usług Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciąŜania Zamawiającego 
dodatkowymi czynnościami i dodatkowymi kosztami nieprzewidzianymi w 
niniejszej umowie, z wyłączeniem czynności naleŜących po stronie 
Zamawiającego, nałoŜonych na niego przez zmianę przepisów prawa. 
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§ 10. 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają 
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
          
 
……………………………                                               ………………………………. 
  Wykonawca              Zamawiający   
     


