Załącznik nr 7 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie
krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich
ewentualnych zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami"). Usługi będące przedmiotem
umowy będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 6 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, który wraz z ofertą
Wykonawcy z dnia …………2019 r., stanowić będą integralne części umowy.
3. Umowa obowiązuje od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, strony zobowiązują się do
dokonania, w terminie 2 miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy, rozliczenia
liczby nadanych/zwróconych przesyłek oraz zastosowanych opłat, a w razie potrzeby
również do zwrotu kwot nienależnych wynikających z takiego rozliczenia na podstawie
wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących.
5. Przekazywanie przesyłek pocztowych dokonywane będzie codziennie przez
Zamawiającego w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 13:00 do 15:00 do
placówki Wykonawcy lub po odebraniu przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku gdy placówka nadawcza Wykonawcy jest oddalona od siedziby
Zamawiającego o ponad 150 metrów, Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z
siedziby Zamawiającego w Piszu, na własny koszt, przygotowanych przez
Zamawiającego do wyekspediowania przesyłek w dni robocze tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 13:00 do 15:00.
7. Za moment odbioru przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę przesyłki
do przemieszczania i doręczania, a w przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę
wydania przedstawicielowi Zamawiającego dowodu przyjęcia przesyłki przez
Wykonawcę.
8. Nadanie przez Wykonawcę przesyłek objętych przedmiotem umowy odbywać się będzie
w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego.
9. Odbiór przesyłek przyjętych do przemieszczenia i doręczenia będzie każdorazowo
potwierdzany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu przesyłek
przekazanych do przemieszczania, potwierdzających ilość i rodzaj przesyłek.
10. Zamawiający
wymaga
zatrudnienia
przez
Wykonawcę
i/lub
Podwykonawcę,
na podstawie umowy o pracę, co najmniej jednej osoby wykonującej w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia czynności przemieszczania przesyłek (tj. doręczyciela — listonosza), w placówce, o
której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ.
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby wykonującej wskazane
w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę co najmniej jednej osoby wykonującej wskazane w ust. 10 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę co
najmniej jednej osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy dla placówki, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ;
2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów pracę za ostatni okres rozliczeniowy pracownika/pracowników
placówki, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie przez pracodawcę do ubezpieczeń
pracownika/pracowników pracujących w placówce, o której mowa w ust. 3 Załącznika nr 6 do
SIWZ, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracownika/pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę co najmniej jednej osoby wykonującej wskazane w ust. 10 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w ust. 31. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę co najmniej jednej osoby wykonującej wskazane w ust. 10 czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
15. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy strony ustalają na
kwotę brutto …………zł (słownie złotych:………….…………), zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia …………….
16. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistej ilości przesyłek
pomnożonej przez ceny jednostkowe brutto określone w ofercie Wykonawcy.
17. Miesięczna należność za usługi realizowane w ramach umowy będzie uwzględniała
wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ilości wyekspediowanych w danym miesiącu
przesyłek.
18. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
19. Za przyjęte przesyłki oraz zwroty przesyłek, jak również usługi odbioru przesyłek
Zamawiający zobowiąże się zapłacić Wykonawcy kwotę należną za poprzedni miesiąc
kalendarzowy, obliczoną zgodnie z postanowieniami ust. 16.
20. Należności wynikające z faktur Zamawiający regulować będzie przelewem na konto
wskazane na fakturze w terminie ……. dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury. Na
przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „wpłata za fakturę nr…”
21. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą
wpłaty.
22. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub
zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia lub wydania w okresie
rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych
lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane przez
Wykonawcę w ofercie z dnia………...., z zastrzeżeniem ust. 23.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z usług niewymienionych w formularzu
oferty i opłaci usługę zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu
wykonania usługi.
24. Ilość i waga zwróconych przesyłek stwierdzone będą na podstawie zestawienia,
sporządzonego przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach. Kopia zestawienia
dostarczana będzie Zamawiającemu wraz z fakturą.
25. Ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla
celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym

Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w
wielkościach podanych w formularzu.
26. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które
mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów
podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.
27. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku
lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne
roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie - Prawo pocztowe.
28. W przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia za każdy dzień zwłoki kary umownej w
wysokości 0,5% kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, określonej
w formularzu cenowym, podzielonej przez okres 12 miesięcy.
29. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
b) niewykonywania przedmiotu umowy powyżej 5 dni w stosunku do ustalonych
terminów;
c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania
zmiany sposobu jego wykonywania mimo upływu wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany.
30. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie. W przypadku jeśli:
a) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy następuje z winy Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
kwoty brutto, o której mowa w ust. 15 odnoszącej się do niezrealizowanej części
zamówienia;
b) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w ust. 15 odnoszącej się do
niezrealizowanej części zamówienia, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.
zm.).
31. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej
jednej osoby wykonującej czynności, o których mowa w ust. 10 - w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących
dane prace na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) za każdego
pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu.
32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej i wystawienia noty
obciążeniowej. Wykonawca zapłaci karę umowną na podstawie noty obciążeniowej w
ciągu 21 dni roboczych od dnia wystawienia.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczanych
z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od drugiej Strony.
34. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i przepisy dotyczące świadczenia usług pocztowych.
35. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą
rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
36. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy są:
Ze strony Zamawiającego:…………………...……………..…tel………………………

fax ………………………………………. e-mail:…………………………………………
ze strony Wykonawcy:………...……………..…tel………………………………..……
fax………………………………………. e-mail:……………………………………….
37. Zmiana osób wskazanych w ust. 36 nie będzie stanowić zmiany umowy i będzie
skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej pisemnego powiadomienia.
38. Integralne części umowy stanowić będą:
Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 2 - wykaz przesyłek
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………

