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Załącznik nr 5 

Nr postępowania: 303/2017/US/DZP  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie, w dniu ………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

………………………………… z siedzibą przy …………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ………………., REGON: ……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 

……………………………….  – …………………………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o Ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 

poz. 1020 ze zm.) 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Przez przesyłki kurierskie rozumie się: 

2.1. przesyłki w serwisie krajowym o wadze do 50 kg, gabaryt AiB. 

2.2. przesyłki w serwisie zagranicznym do krajów europejskich o wadze do 20 kg. 

2.3. przesyłki w serwisie zagranicznym do krajów pozaeuropejskich o wadze do 20 kg. 

3. Przesyłki kurierskie będą odbierane z siedziby Zamawiającego – Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn (Rozdzielnia Korespondencji lub Informacja), 

lub z poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

4. Odbiór przesyłek będzie odbywał się w godzinach 8.00-20.00 z następujących miejsc: 

4.1. 8:00–15:00 – Rozdzielnia Korespondencji, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, 

4.2. 15:00–20:00 – Informacja w Rektoracie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn lub 

poszczególne jednostki UWM zlecające wykonanie usługi.  

5. Usługi kurierskie obejmują przyjmowanie, przemieszczanie i dostarczanie przez kuriera 

przesyłek oraz towarzyszące im usługi: 

5.1. ubezpieczenie zawartości przesyłki na wypadek utraty, ubytku lub uszkodzenia, 

5.2. dokument zwrotny, polegający na dostarczeniu dokumentów do adresata i po podpisaniu 

zwróceniu ich nadawcy (dot. przesyłek krajowych), 

5.3. przesyłki kurierskie z opłatą przerzuconą na adresata, 
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5.4. opcja „ostrożnie”,  

5.5. dostarczenie przesyłki do rąk własnych adresata (w zależności od potrzeb zamawiającego), 

5.6. przesyłka niestandardowa (niewymiarowa), 

5.7. doręczenie we wskazanym dniu, 

5.8. doręczenie o wskazanej godzinie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi wskazane w ust. 5 pkt. 5.2. tylko wówczas, gdy 

Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

7. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie wszystkich przesyłek kurierskich do kwoty  

300,00 zł, natomiast powyżej tej kwoty tylko wówczas, gdy Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

Maksymalna suma ubezpieczenia przesyłki kurierskiej nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł. 

8. Przedmiotem usług kurierskich będą m.in.:  

8.1. przesyłki wymagające specjalnego traktowania ze względu na zwiększone ryzyko 

uszkodzenia m. in.: produkty łatwo tłukące się np. szkło, płyny, rzeczy łamliwe i kruche i 

inne. 

9. Integralną częścią umowy jest Ogłoszenie o zamówieniu oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami 

zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 

przeznaczył na realizację umowy w wysokości ….......……zł brutto. 

 

§3 

Warunki realizacji umowy 

1. Usługi kurierskie świadczone będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,  

w okresie obowiązywania niniejszej umowy, na podstawie telefonicznego zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego na nr: …………………  

2. Czas dostarczenia przesyłki od nadawcy do adresata w serwisie krajowym odbywać się będzie w 

następujących kategoriach: 

2.1. usługi świadczone w serwisie krajowym dostarczone dnia następnego do godziny 9:00, 

2.2. usługi świadczone w serwisie krajowym dostarczone dnia następnego do godziny 12:00, 

2.3. usługi świadczone w serwisie krajowym dostarczone dnia następnego do godziny 15:00 do 

podmiotów innych niż osoby fizyczne, a do osób fizycznych nie później niż do godziny 

20:00, 

3. Czas dostarczenia przesyłki do adresata w serwisie zagranicznym (dotyczy krajów europejskich) 

wynosi max. 5 dni roboczych dla przesyłek odebranych od nadawcy do godz. 14:30. Dla przesyłek 

odebranych po tym czasie, max. czas dostarczenia przesyłki do adresata ulega wydłużeniu o jeden 

dzień roboczy. 

4. Czas dostarczenia przesyłki do adresata w serwisie zagranicznym (dotyczy krajów 

pozaeuropejskich) wynosi max. 10 dni roboczych dla przesyłek odebranych od nadawcy do godz. 

14:30. Dla przesyłek odebranych po tym czasie, max. czas dostarczenia przesyłki do adresata 

ulega wydłużeniu o jeden dzień roboczy. 



 
3 

5. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy dostarczaniu przesyłek 

kurierskich, o których mowa w §1 ust. 8. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody 

wynikłe z tytułu niewykonania usługi, a w szczególności za uszkodzenie, ubytek lub utratę 

przesyłki. 

7. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług Zamawiający zgłasza Wykonawcy  

w formie pisemnej na adres e-mail: ……………………. niezwłocznie po stwierdzeniu wady 

usługi. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania udzieli odpowiedzi na reklamację w 

formie pisemnej.  

8. Wykonawca wraz z fakturą będzie dostarczał Zamawiającemu dokument zawierający 

tabelaryczne zestawienie następujących danych dotyczących każdej wykonanej usługi: 

8.1. miesięczne zestawienie wysłanych przesyłek, 

8.2. datę nadania przesyłki (kwota netto, Vat i brutto), 

8.3. unikatowy numer listu przewozowego, 

8.4. imię i nazwisko pracownika UWM widniejące na liście przewozowym nadanej przesyłki. 

 

§4 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: ……………………………………….. w tym  obowiązujący podatek VAT 

(słownie: ……………………………………………………………………………….…). 

2. Maksymalna cena należna Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 

…………… brutto (słownie: ……………………………………………………………..). 

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

4. Rozliczenie za wykonywanie usług kurierskich będzie się odbywało miesięcznie. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpią na podstawie faktur dostarczanych 

Zamawiającemu, po upływie każdego miesiąca realizacji usługi w oparciu  

o faktyczne zrealizowanie usług kurierskich oraz według cen jednostkowych zaoferowanych w 

ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Podane w ofercie ceny jednostkowe brutto nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania 

niniejszej umowy. 

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć dokument, o którym mowa w §3 ust.8. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za każdy miesiąc 

rozliczeniowy. 

10. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę różnicy między 

maksymalną ceną brutto określoną w §4 ust. 2, a kwotą będącą wartością faktycznie wykonanych 

przez Wykonawcę usług, w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust 5, 7 i 8. 

 

§5 

Przedstawicielstwo stron 

1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest: 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Do kontaktów w sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego upoważniona 

jest każdorazowo osoba zlecająca wykonanie usługi. 

 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto 

wypłaconego już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń, 

1.2. za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu 

doręczenia - w wysokości dwukrotności opłaty za usługę; 

1.3. za utratę przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę. 

2. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę – w szczególności opóźnienia w doręczeniu 

przesyłki wynoszącym co najmniej 14 dni, Wykonawca zwraca w całości pobraną opłatę za usługę 

pocztową niezależnie od należnych kar umownych. 

3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej 

umowie, Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w 

wysokości ustawowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

oraz potrącenia kar umownych i innych wierzytelności z kwoty określonej w § 4 ust. 2. 

5. Na poczet kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, którą wraz z 

uzasadnieniem prześle na wskazany przez niego adres. 

6. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

1.2. w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pomimo 

trzykrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji 

umowy - w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§8 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 
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§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji przeprowadzonych w siedzibie Zamawiającego, a 

w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


