
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

Umowa Nr ……………….. 

zawarta w dniu ………………….. roku 
pomiędzy
Gminą Orzysz z siedzibą przy ul. Giżyckiej 15, 12-250 Orzysz 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Orzysza- Zbigniewa Włodkowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Kamińskiej
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a 

……………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Operatorem” reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są usługi pocztowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo  pocztowe,  polegające  na  świadczeniu  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  
i  zagranicznym przez  Operatora  Pocztowego  na  rzecz  Gminy Orzysz  -  Urzędu  Miejskiego  
w Orzyszu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek zarówno do 50g
jak i powyżej 50g, ewentualnych ich zwrotów oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru.

2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera „Przedmiot zamówienia” stanowiący jej
załącznik.

3.  Wykaz  liczbowy  poszczególnych  przesyłek  stanowi  „kosztorys  ofertowy”,  Zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. 

§ 2.
Czas obowiązywania umowy

1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r.
2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wcześniejszego  wypowiedzenia  umowy  za

miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy przez
Operatora, tj. dostarczania uszkodzonych przesyłek, opóźnienia w dostarczaniu, niezgodnego z
umową przepakowywania przesyłek dostarczanych przez Operatora.

3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 3.
Wartość umowy oraz warunki płatności.

1. Za wartość umowy uważa się kwotę netto: …………………  zł 
(słownie: ............................ ...........................................................................)
plus  należny  podatek  VAT  …..  w  wysokości:  ………………………..zł   (słownie:
……………………………………………………………………………………),  co  daje  kwotę
brutto: …………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………………...).

2.  Za  okres  rozliczeniowy  przyjmuje  się  jeden  miesiąc  kalendarzowy.  Wszelkie  rozliczenia
wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym wystawiania faktur VAT, dokonywane będą w
terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
Należności  wynikające z faktur  VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto
wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się
wysyłać faktury najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich wystawieniu przesyłką poleco-
ną priorytetową.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

3. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z
powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich
liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać
będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym.

4. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – liczba i waga przyjętych lub zwróconych
przesyłek,  stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek,
sporządzonego przez Zamawiającego i potwierdzonego przez placówkę Operatora.

5. Określone w Formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są
szacunkowe  i  mogą  ulec  zmianie  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  na  co  Operator
wyraża  zgodę  tym  samym  oświadczając,  że  nie  będzie  dochodził  roszczeń  z  tytułu  zmian
rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

6. Rozliczanie usług pocztowych w przypadku zastosowania urządzeń stemplujących
    odbywać się będzie w sposób ustalony przez Strony w chwili zawarcia umowy.

§ 4.
Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwej realizacji postanowień niniejszej umowy.

W  przypadku  utraty,  uszkodzenia  przesyłki  bądź  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  należne  odszkodowanie  i  inne
roszczenia zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa pocztowego oraz innymi aktami prawnymi
wydanymi na jego podstawie, regulującymi przedmiot zamówienia.

§ 5.
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy

Osobami do kontaktu w sprawie niniejszej umowy są:
1. Ze strony Operatora: ……………….., tel. …………………..
2. Ze strony Zamawiającego: ……………….., tel. …………………….



§ 6.

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie  publicznym,  czego  nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
wskazanych  wyżej  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Operator  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu umowy i terminu jej wykonania
tylko w sytuacjach wskazanych niżej:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanego

przez  zamawiającego  lub  wykonawcę,  jeżeli  te  zmiany są  korzystne  dla  zamawiającego  i
obiektywnie uzasadnione,

b. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki  zewnętrzne,  którego nie  można było  przewidzieć,  w szczególności  zagrażającego
bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub  grożącego  powstaniem  szkody  w  znacznych
rozmiarach,

c. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d.  zmiany  cennika   powszechnych  usług  pocztowych  dopuszczonej  przez  obowiązujące  
   przepisy  prawa   oraz  zatwierdzonego  przez  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  lub  
        zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy:  Kodeksu
cywilnego,  ustawy z  dnia  23  listopada  2012 r.  Prawo pocztowe,  Rozporządzenia  Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej,
Rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  12  października  2010  r.  w  sprawie
szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym oraz
inne przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez Strony, pod rygorem nieważności.

3. Spory  wynikłe  ze  stosowania  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:
- Opis Przedmiotu Zamówienia.
- Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            OPERATOR


