
Gmina 
Iwonicz-Zdrój 

 
 

UMOWA NR …./…./2019  - PROJEKT 

 
Na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania i doręczania 
przesyłek pocztowych na terenie kraju i za granicą, oraz w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania „druków bezadresowych” w obrocie krajowym na 
potrzeby Urzędu Gminy w  Iwoniczu-Zdroju 
 
zawarta w dniu ….................................. 2019 r. pomiędzy:  
 
Gminą Iwonicz-Zdrój  
38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Aleja Słoneczna 28  
NIP: 684-23-56-947, REGON: G-370440548, 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub NADAWCĄ, reprezentowaną przez: 
  
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Pana Witolda Kocaj 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój – Pana Janusza Turek  
 
a  
….........................................................................................  
….........................................................................................  
….........................................................................................  
….........................................................................................  
zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ.  

 
§ 1                                                      

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                          
w postępowaniu  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – 
Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2014 Burmistrza 
Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 
30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, strony zawarły umowę                            
o następującej treści: 

 
§ 2 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych według 
rodzaju jak w załączniku nr 1 (oferta wykonawcy) do umowy w zakresie 
przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych 
zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz postanowień zapytania ofertowego               
w tym w szczególności doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym. 
 
                                                                     



§ 3 
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi  brutto ………………………. zł  

(słownie zł: ………………………………..złotych.) 
2. Ceny jednostkowe brutto określa załącznik nr 1 do umowy. Ceny jednostkowe 

będą mogły ulec zmianie w następujących przypadkach: 
a) gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT 

dotyczących usługi lub usług należących do przedmiotu umowy. Strony 
dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych odpowiednio, tej usługi lub 
usług, w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości stawki podatku VAT. W 
powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 
powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury VAT, 

b) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących                 
w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu 
umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, 
odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez 
Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia 
nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 
za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury 
VAT. 

3. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, 
wystawiane będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego 
przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 

4. Wynagrodzenie miesięczne obliczane będzie jako iloczyn ilości nadanych 
przesyłek w danym miesiącu określonych zgodnie z § 5 umowy oraz cen 
jednostkowych.  

5. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem 
na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

6. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur w formie elektronicznej 
ustrukturyzowanej, które należy przesyłać do zamawiającego za pośrednictwem 
platformy zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Przelew wierzytelności wymaga 
zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania opłat z dołu za nadawanie 
przesyłek określonych w § 2.  

 
 

§ 4  
Ilości nadawanych przesyłek określone w załączniku do zapytania są ilościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Zmiany powyższe nie wymagają sporządzania aneksu do 
umowy.  
 



§ 5  
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a. adresowania przesyłek zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Wykonawcę,  
b. nadawania przesyłek listowych nierejestrowanych w stanie uporządkowanym, 

przez co należy rozumieć uporządkowanie przesyłek według formatu i ułożenie 
stroną adresową według rodzaju i kategorii,  

c. sporządzania zestawień nadanych przesyłek listowych zgodnych ze wzorem 
dostarczonym przez Wykonawcę, w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: 
oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego, 

d. nadawanie przesyłek listowych rejestrowanych na podstawie „Książki 
Nadawczej” zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Wykonawcę,  

e. ułożenia nadawanych przesyłek listowych rejestrowanych wg kolejności 
wpisów do książki nadawczej,  

2. Zamawiający będzie dostarczał przesyłki do placówki Wykonawcy usytuowanej 
na terenie Miasta Iwonicz-Zdrój. 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek                    
w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do 
miejsc zgodnie z adresem przeznaczenia. 

4. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie 
identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz 
pełną nazwą i adres zwrotny nadawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza umieszczanie w miejscu nadawcy danych innych 
podmiotów – jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości 
prawnej. Dotyczy to w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  
w Iwoniczu-Zdroju.  

               
 § 6  

1. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczania ZPO (zwrotnego 
potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do 
Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dostarczania przesyłek               
w Polsce i za granicami kraju.  

3. Po zakończeniu każdego miesiąca sporządzone zostanie przez Wykonawcę 
zestawienie określające ilości i rodzaje faktycznie nadanych i zwróconych 
przesyłek oraz sumę należnych Wykonawcy od Zamawiającego opłat 
pocztowych, chyba, że informacje te jasno wynikają z faktury lub innych 
dokumentów dostarczonych Zamawiającemu. 

                                                               
§ 7  

1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu należne odszkodowania i inne świadczenia zgodnie                            
z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności w sytuacji 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa               
w § 3 ust. 1, 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 

4. W przypadku niewykonania usługi pocztowej, Wykonawca zwraca w całości 
pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego odszkodowania. 

5. Odszkodowania i kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usługi pocztowej naliczane będą przez Nadawcę, w stosunku do którego usługa 
nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. 

6. Należności z tytułu odszkodowań i kar umownych mogą być potrącane                           
z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 

 
 
§ 8 

Znaczek opłaty pocztowej zostanie zastąpiony pieczęcią o treści uzgodnionej przez 
obie strony.  
 
 

§ 9 
1. Umowa zawarta jest na czas określony  od 1 listopada 2019 r. do 31 

października 2022 r. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 2 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli nie 

zaakceptuje zmienionych cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b). 
 
§ 10  

1. Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz 
osoby przy pomocy, których strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, 
zobowiązane są do nie rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, 
technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiącym tajemnicę pod 
rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.  

2. Powyższe nie narusza praw do dostępu do informacji publicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

                                                                  
§ 11 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania 
się o zmianach  dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez 
konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.  
                                                                
 

 § 12 
Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony podają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy                   
w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145), Ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188 ze zm.). 



 
  § 14  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, oraz dwa dla Zamawiającego.  
 
 
Załączniki do umowy: 
załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy  
 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
…………………………………    ………………………………. 
 
 
KONTRASYGNATA 
 
………………………………… 


