
          

Załącznik nr 5  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ……………………….. 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: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………………. 

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

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

NIP: …………….., REGON: …………………….. 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia 360/2017/US/DZP realizowanego na 

podstawie art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

Publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE oraz następstwem dokonanego przez 

Zamawiającego w dniu ………………….. r. wyboru oferty. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

pocztowych w obrocie krajowym w zakresie dostarczania, odbierania, przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nierejestrowanych do Zamawiającego 

z opłatą przerzuconą na adresata wyłącznie w obrocie krajowym na rzecz Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 .  

2. Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi                     

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy 

oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ……………  r. stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 
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a) Ustawą z dnia 12 czerwca 2003r - Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U     

z 2008 r. nr 189 poz. 1159); 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2005 r. 

nr 5, poz. 34 i nr 76, poz. 719) w sprawie warunków wykonywania powszechnych 

usług pocztowych; 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. ( Dz. U           

z 2003 r. nr Nr 183 poz. 1795 z późn. zm.) w sprawie reklamacji powszechnej usługi 

pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. 

4. Ilości wskazane w załączniku nr 2 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu 

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający 

zawrze umowę, nie przysługują roszczenia z tytułu  realizacji usługi  w wielkościach 

podanych w formularzu cenowym załącznik nr 2 . 

5. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą 

ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i 

nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych 

rodzajów przesyłek w ramach kwoty brutto wynikającej ze złożonej oferty, określonej w § 

3 ust.1 Umowy, nie stanowi zmiany umowy.  

6. Rzeczywista ilość przesyłek nadawanych przez Zamawiającego będzie wynikać z 

bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 16.07.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na realizację umowy w wysokości ……………………………. zł brutto, która to kwota 

stanowi wartość niniejszej umowy. 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego , 10-957 Olsztyn. 

             

     § 3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi ……………PLN  

(słownie: …………………………………………………………) z VAT. 

2. Podstawą obliczania miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za przesyłki przyjęte                

i doręczone w miesięcznym okresie rozliczeniowym będzie iloczyn ilości i cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej 

umowy. 

3. Należność ustalona wg cen o których mowa w ust. 2, będzie wypłacana na podstawie 

faktur VAT  po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

4. Strony  wzajemnie ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT z tytułu należności za wykonaną usługę                   

w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
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6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer umowy z której 

wynika płatność; 

8. Fakturę należy dostarczyć na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ,               

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn , Rozdzielnia Korespondencji Uniwersytetu 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury 

w sposób niezgodny z ust 7. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) nadawania przesyłek w formie odpowiadającej wymogom określonym w powszechnie 

obowiązujących przepisach dla danego rodzaju przesyłek. 

b) Umieszczenie na przesyłce listowej nazwy odbiorcy wraz z jego adresem oraz 

umieszczenia na stronie adresowej w lewym górnym rogu każdej nadawanej przesyłki 

pieczątki określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego. 

c) W przypadku gdy Wykonawca jest w zwłoce w odbiorze od Zamawiającego przesyłek 

w wyznaczonym czasie i dniu Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu 

operatorowi, po wyczerpaniu procedury przewidzianej art. 480 Kodeksu Cywilnego. 

d) Opakowanie listów stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona 

(zaklejona lub zalakowana).  

   e) Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowe nadawanie przesyłek listowych 

        w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia 

         do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 

 f)  Zamawiający będzie uiszczał na każdej przesyłce w prawym górnym rogu oznaczenia 

wniesionej opłaty za usługę/OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA nr.   

umowy  z dnia…./ w postaci napisu    nadruku lub pieczątki o treści ustalonej z 

Wykonawcą. Zamawiający wymaga   aby Wykonawca określił wzory oznakowania  

wszystkich przesyłek wychodzących   z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego. 

   g) Zamawiający dopuszcza zmianę ilości przesyłek, jak i ich rodzaje. Ilość poszczególnych 

przesyłek może ulec zmianie w zależności o potrzeb Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że 

wartość tych przesyłek nie przekroczy wartości przedmiotu zamówienia. 

h)  Zamawiający zastrzega, iż rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek podanych w głoszeniu 

są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości przesyłek 

podanych w ogłoszeniu i z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia. 

i) Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji usługi 

obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze z siedziby Zamawiającego  

tj. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  Rozdzielnia Korespondencji mieszczącej się                

w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2  przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie 

j) Zamawiający za okres rozliczeniowy do faktury przyjmuje miesiąc kalendarzowy. 



                                                                   

 

 4 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nadania do przewozu przesyłek w tym dniu w którym 

odebrał je od Zamawiającego. 

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dostarczanie przesyłek 

do Zamawiającego z opłatą przerzuconą na adresata. 

3. Dostarczanie i odbiór przesyłek dokonywane będzie przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług innego podwykonawcy Wykonawca 

odpowiedzialny jest wobec zamawiającego za ich działanie i zaniechanie jak za działanie 

własne. 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny określonej w § 3 

ust. 1; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% ceny określonej w § 3 ust. 1; 

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i przejęciu przesyłek w miejscu i czasie 

określonych w §2 ust. 3, będących przedmiotem umowy w wysokości 0,5 % ceny 

określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień. 

2. Zamawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kary umownej za niezgłoszenie się 

Wykonawcy po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 100,00 złotych 

(słownie: sto złotych). 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z faktur VAT, począwszy od okresu 

rozliczeniowego za miesiąc w którym   nie nastąpił odbiór i przejęcie przesyłek.  

 

§ 7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

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

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne 

odszkodowanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie w 

szczególności zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 

listopada 2012 r. (Dz.U.2016.1113 t.j. ze zm.). 

2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 

§ 8 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający odstąpi od umowy: 

a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiający może odstąpić od 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. 

b) w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) jeśli opisane sytuacje będą miały miejsce 

więcej niż 3 razy. 

c) w przypadku gdy Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania działalności 

pocztowej objętej przedmiotem umowy. W tym przypadku rozwiązanie umowy będzie 

miało miejsce z dniem utraty uprawnień do prowadzenia działalności pocztowej przez 

Wykonawcę. 

d) w razie gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę niezgodnie z przepisami ustawy 

prawo pocztowe. 

 

 

§ 9 

Inne postanowienia umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: 

a) Zmiany stawki VAT na usługi pocztowe – może nastąpić zmiana cen jednostkowych 

odpowiednio do stawki podatku, 

b) zmiany cen jednostkowych – w przypadku, gdy opłaty pocztowe, wynikające z 

cennika lub regulaminu Wykonawcy ulegną zmianie, które zawarte są w formularzu 

cenowym złożonym wraz z ofertą  (załącznik nr….. do umowy) 

4. Zmiany o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

6.  Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie 

miejsca siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
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Sporządziła: Barbara Drozd  


