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UMOWA-wzór
NA,,ŚWIADCZEME USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I

ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZEJMOWAIYIA, PRZEMIESZCZANIA I
DORĘCZAI\IA. PRZESYŁEK LISTO!}ryCH OR.NL PACZF,K POCZTOWYCH I

EWENTUAL|IYCH ICII ZWROTÓW DLA URZĘDU GMINY W LUBRZY PRZY UL.
woLNoŚcI 73"

zawarta w dniu 01.01.2018n w Lubrzy pomiędzy:

GmnąLubrza z siedzibą w Lubrzy ul. Wolności 73, posiadającą NIP 755-190-87 -27 ,

REGON 531413165 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną ptzez; PanaMńuszaKozaczek

- Wójta Gminy Lubrza

zlvanym dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: ................

§1.
Przedmiotem umowy jest ,,Świadczenie usfug pocźowych w obrocie krajoqłn i zagnńczrrym w
zakresie przejmowanią ptzemieszszania i doręczańa ptzeslek listowych oraz paczek pocztowych
i ewentualnych ich nłrotów dla Urzędu Gminy w Lubrzy prry ul. Wolności 73"

§2.
Umowa zostaje zawafia na czas określony od 01.01.2018 roku do dnia 3l.12.2018 roku z
możliwością toz..uy'tąaŃa jej z zachowaniem jednomiesięcmego okaesu wypowiedzenia przez
kaZdą ze stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

§3.
1. Do zakresu przeómiotu zamóńeniara'leĘ zńiczyć:

1) usfugi pocźowe w obrocie krajowyn i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do
20009 onzpaczek pocżowych do 10kg w zakresie ich przejmowanią przemieszczańa i
doręczania,

2) przekaz;yvanle zlvrotów przesyłek listowych nie doręczonych , po wyczerpaniu wszystkich
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz nłrot potwierdzeń odbioru do
siedziby Zarnańaj ące go.

2. Ptzez ptzesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) zwykłe - przesyłki nieĄestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie

kajowym i zagtanicznym;
2) zvykłe i pńor}tetowe - pizesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym

i zagratltcznym1,
3) przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy

(priorytetowe polecone);
4) polecone prior}tetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i

zagrańcmym;
5) przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagraniczrrym obszar Europy



(priory.tetorł,e polecone) ze zwrotnym potw.ierdzeniem odbioru;
6) polecone priorytetowe za zwTotnym potw-ierdzeniem odbioru (ZPO) przesyłki naj szybszej

kategorii prą,jęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem rl,obrocie
krajowl,m i zagraniczny m.

§4.
l. Usługi określone w ust. 1 powinny być świadczone z urłzględnieniem następujący,ch ptzepisów

pfawa:

1.

l.} ustawy z dnia23 listopada 2012r. - Prarł,o Pocztowe (Dz. U. 7,2017r., poz. 1481)
2'1 rozporządzenje Ministra Administracji i Cyfry,zacji z tlnl,a 26listopada 2013r, rv sprarł,ie

reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013r. Poz. 1168 zpóźn. zm.').
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postęporł,ania administracyjneg o (Dz.U. z2017r,

p<>z. 1,257).
zl) międzynarodowl,clr przepisów pocztolłych §- szczególności: ra§,likowaną umową

międzynarodorvą ogłoszoną dnia 8 listopada 2001r. (Dz. tJ. nr 206 poz. 1494). Regulaminem
Pocźy Listorł-ej (Dz.U. z 2007r. Nr 108. poz. 744). w przypadku usług pocztorł.ych rł,
obrooie zagranicznl,m.

5) regulaminu świadczerria usług pocźowych danego operatora poczlowego obowi4zującego \\,

trakcie trwanilr urnow},,
\\/ykonarvcę ił,całości obowiązują wszystkie wymienione rłl,żej akty pra§,ne. które ł.sposób
kompietny i szczegółowy regulują w obecnynr stanie plawn},m śu,iadczenie usług pocztowl-ch.
ohjet; ch prl er.lr itltem niniejszego postęporł ania.

§5.
Zamawia.iąc1, będzie unrieszczaŁ na przesyłkach w sposób tnł-ał_y i cz_vteln.v irrformacje
iednoznacznie i<lentyfikujące adresata, formę zapłaty, określając jednocześnie rodzaj przesyłki
Qlolecona, polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Zamarł,iający zclbowiązuje się do prarł,idłorł,ego adresowania przesyłek w sposób czltelny i
zgocJny ze standardarni określonymi przez Wykonarvcę.
Zamawiający będzie nadawał przesyłki rł, stanie uporządkorł-anym. Przeslłki rejestrowane ($,tym
paczki) nadawane będą na podstawie rejestrów pocztow},ch. L]kład oraz zakres inlbrmacj i
rejestrórł, poczto\łych zgodny jest ze \łzorem pocztowyoh książek nadawczych.
Przesyłki rejestrorvane oraz nierejestrowane nadawane będą na podstau,ie zestawienia ilościorłego
nadanych przesyłek. Odbiór przesyłek (rejestrolvanl-ch oraz nierejestrowanych) przygotowanvch
do rłyekspediorvania będzie każdorazowo dokumenton,an,v przez Wykonalvcę pieczęcią,
podpisem i datą rv pocztowej książce nada\\,cze.i lub ksiąźce elektronioznej.
Rejestry pocźowe sporządzane będą w drł,óch egzemplarzach, po jednym dla §'ykonarł c; i
Zamawiającego.
Zamawiająo1, będzie osobiście dostarczał przcsyłki do punktu pocźowego usytuo\ł-anego $,
ubrębie 5 km od riedzib; Zamarł iająccgo
Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamar.viająccgo pokrł,itowane przez adtesata
porwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Doręozone potrvierdzenie
odbioru rł,inno zarł,ierać czylelną datę i czytelny podpis odbiorcy oraz datę i podpis osoby
doręczająoej. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel [vkonawcy pozostawia
zawiadomienie o próbie doręczenia (awizo) ze ł,skazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać
pr;lesyłkę. Przesyłkę taką przechowuje się rł,placówce pocztowej wrcrz z potwierdzenięm odbionr
albo zrwotnvm pokrł,itorł,aniem odbioru. przez 7 dni od dnia następnego po jego złożęniu Jężeli
adresat nie zgłosi się po odbióI pisma w terminie, plaoówka pocźo§,a wysyła powtóme
za.łiadomienie o moźliwości jego odbioru, zarś na stronie adresowej przesyłki zawieraj ac cj pismo
umieszcza się odcisk datolłnika i dokonuje adnotac,ii .,awizorł,ano porłlórnie dnia"; w-

za,łiadomieniu tym określa się siedmiodnio§y termin do odbioru pisr-na licząc go od dnia
następnego po dniu sporządzenia zarviadomienia.

,1



Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przesyłek listowych
skierowanych do Z,amańającego ruz dzięnnie od poniedziałku do piątku do goclziny 13:00.

8. Wykonawca będzie doręczń do siedziby Zamańającego pokwitowane przez adresata
,,potwierdzenie odbioru" niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przeslki.

§6.
1. Za wykonanie czynności Wykonawca wystawi fakfi.rrę w wysokości wynikająsej z rueczyństej

ilości wysłanych przesyłek pomnożonej ptzez ceny jednostkowe brutto określone w ofercie
Wykonawcy.

2. Zapłatawynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek :

, . , w terminie 14 dni od daĘ otrąłnania prawidłowo
wystawionej faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiącu.

3. Zamańalący oświadcza, że wyńa zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych
przez Wykonawcę zgodnie z obowi ązującymi ptzepisami gwarantującej autentyczność ich
pochodzenią integralność oraz czlielność ich pisma.

4. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF.
5. W formacie PDF będą przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.
6. Przeslanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej.
7. Wykonawca oświadcza, Ze faktury bęĘ przesyłane z następującego adresu e-mail

8. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mai1 właściwym do przesyłania fakhrr jest:
urzad@lubrza.opole.pl

9. Strony zobowiąmją się, że co rrajmniej tlzy &ll przeó zmiLaną danych określonych w ust. 7 i 8
poinformuję o tym fakcie pisemnie lub drogą elektroniczną.

10. Za datę otrzymani a faldły pzez Zamawiaj ącego uznaje się daĘ odnotowanego faktu wpĘ,wu
faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczĄ poczĘ elektronicznej zamawiającego wskazanego
w ust. 8.

§7.
Ilość przyjęĘch przesyłek (rejestrowanych i nierejestrowanych) stwierdzana będzie na podstawie
wpisów do pocaowej księgi nadawczej lub ksiąźki elektronicmej.

§8.
Wynagrodzenie, o któr},rn mowa w §6 ust. 2 zawiera wszystkie kosźy rcńizacji przedmiotu
umowy, w łm podatek od towarów i usług, ewentualne upusĘ i rabaty.

§9.
Strony zobowiąują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą
rłpłyr,vać na wystawianie i obieg faknlr oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych.

§ 10.
Zamavłiający ptzewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawieranej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
1) zmiany stawki podatku VAT;
2) miany cen jednostkowych świadczenia usług w prąpadku zrniany cennika.

§ 11.
W przypadku niewykonania lub nienależltego wykonania umowy, w tym utraĘ ubltku 1ub
uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie ofźż inne roszczstią na
zasadach i w wysokości określonych w ustawie Prawo pocźowe.

§ 12.
1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wlpowiedzenia w



prz_ypadku zmian w obor.viązując_vch przepisach prawa regulujący,ch działalność poczto\\,ą,
których w-ejście w-źycie uniemożliwi realizację usług pocztorłlch na waruŃach określonych
niniejszą umową.

2, Zamawiającemu przysługuje prawo wl,powiedzenia umowy bez zachowania terminórv
rłlpowiedzenia w- przypadku:

1) liklłidacji. ogłoszenia upadłości lub roz:wi.ęania przedsiębiorstrva \Ąivkonawc1,;
2) niewykonania przedmiotu umowl,porłl,żej 7 dni rł,stosunku do ustalon.vch terminów:
3) wl-konywania przez Wykonawcę przedmiotu umorły lł,adliwie i zaniechania zmian1, sposobu

jego rvykonania mimo upłyrł,u wyznaczonego przez Zarnawiającego terminu na dokonanie
zm ian1..

3. Wypowiedzenie umorły powinrro nastąpić pod rygorem niervżności na piśmie i zarvierać
uzasadnienie,

§ 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą un]o\ł,ą zastosorłanie mają przepisy Kodeksu
c.vrł,ilnego.

§ 11.
1. Strony ustalają. iż r.l.szystkie spralł1 wl,nikłe w toku realizacji niniejszej unrorły. będą

rozstrzygał polubo§nie.
2. W przypadku braku nrozliw-ości polubownego załatwienia spralv1,, rvszclkic spory będą

rozstrzygane przez Sąd właścilq- miejscowo dla Zlecęniodawcy.

§ 15.
l-Imł1lł,ę sporządz:ono w trzech iednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamarł,iającego. zaś
jeden dla Wykonarł,cy.

ZAMAWTA.IACY WYKONAWCA


