Załącznik Nr 4 SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy Gminą Świecie mającą swą siedzibę
przy ulicy Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. Burmistrza – Krzysztofa Kułakowskiego
oraz Skarbnika – Marzennę Rzymek – udzielającą tej czynności kontrasygnaty
a firmą ………………………………………………………………………………………….
mającą swą siedzibę w ………………………………………………………………………….
NIP: ……………………….……………. ; REGON: …………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
o następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) została wybrana oferta Wykonawcy,
który oświadcza, że zakres świadczenia wynikający z postanowień niniejszej umowy jest
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Świeciu”.
2. Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich zwrot po wyczerpaniu
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy i zwrot ZPO (zwrotnego potwierdzenia
odbioru) pokwitowanie przez adresata. W przypadku posiadania przez Wykonawcę
placówki nadawczo – odbiorczej w odległości większej niż 7 km od siedziby
Zamawiającego zakres usług obejmuje również dostarczenie i odbiór przesyłek
pocztowych do/z Urzędu Miejskiego w Świeciu.
3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) przesyłki listowe krajowe o wadze do 2000g (Format S; Format M, Format L):
a) zwykłe ekonomiczne nierejestrowane – przesyłka nierejestrowana nie będąca
przesyłką najszybszej kategorii,
b) rejestrowane ekonomiczne – przesyłka rejestrowana nie będąca przesyłką
najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
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c) rejestrowane ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka
rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem
nadania i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
2) przesyłki listowe zagraniczne o wadze do 2000g
a) zwykłe nierejestrowane priorytetowe
3) paczki pocztowe krajowe o wadze do 10.000g (Gabaryt A i B):
a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b) ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki rejestrowane
ekonomiczne przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
4) Usługa kurierska krajowa w opakowaniu firmowym o wadze do 1.000 g.
o wymiarach nie większych niż: długość 350 mm, szerokość 250 mm.
Ustala się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2mm.
4. Przez zwroty rozumie się zwroty niedoręczonych przesyłek pocztowych po wyczerpaniu
możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, z podaniem przyczyny niedoręczenia.
Przez ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) rozumie się zwrot pokwitowanego przez
adresata potwierdzenia odbioru.
5. Usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona będzie przez Wykonawcę do
każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu na terenie RP, a poza jego granicami do
państw ujętych w wykazie umieszczonym w cenniku usług powszechnych.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do nadania przesyłek pocztowych objętych
przedmiotem zamówienia dostarczonych przez
upoważnionego pracownika
Zamawiającego do placówki nadawczo – odbiorczej Wykonawcy celem ich
nadania, w przypadku posiadania przez Wykonawcę placówki nadawczo – odbiorczej
w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia, że placówka nadawczo – odbiorcza Wykonawcy będzie czynna
codziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od
8:00 do 16:00. W takim przypadku Zamawiający codziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku będzie nadawał minimum jeden raz dziennie przesyłki
pocztowe w placówce nadawczo – odbiorczej Wykonawcy w godzinach od 11:00
do 16:00 i odbierał jeden raz dziennie przesyłki pocztowe oraz ZPO (zwrotne
potwierdzenie odbioru) i zwroty w placówce nadawczo – odbiorczej Wykonawcy
w godzinach od 8:00 do 9:30.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych
oraz ZPO (zwrotne potwierdzenie odbioru) i zwroty do siedziby Zamawiającego
codziennie, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 9:30
i odbioru minimum jeden raz dziennie przesyłek pocztowych przygotowanych do
wysyłki z siedziby Zamawiającego codziennie, od poniedziałku do piątku w dni
robocze w godzinach od 11:00 do 16:00, w przypadku posiadania przez Wykonawcę
placówki nadawczo – odbiorczej w odległości większej niż 7 km od siedziby
Zamawiającego. Odbioru przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki
dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upoważnienia.
3. Nadanie przesyłek pocztowych przez Wykonawcę objętych przedmiotem zamówienia
następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego za
wyjątkiem przesyłek zawierających błędy.
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4. Odbiór przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki będzie każdorazowo
dokumentowany przez przedstawiciela Wykonawcy pieczęcią, podpisem i datą
w pocztowej książce nadawczej lub w innym równoważnym dokumencie (dla
przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowo – wartościowym przesyłek
wg
poszczególnych
kategorii
wagowych
(dla
przesyłek
zwykłych–
nierejestrowanych). W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek
pocztowych (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów
do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty),
Wykonawca
wyjaśnia je
ze
wskazanym
pracownikiem Zamawiającego
telefonicznie. Przy braku możliwości
ich wyjaśnienia ze wskazanym
pracownikiem Zamawiającego lub ich usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie
odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym.
5. Zwrot niedoręczonych przesyłek pocztowych do Zamawiającego odbywać się będzie
niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, z podaniem przyczyny
niedoręczenia. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu
pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po
dokonaniu doręczenia przesyłki.
6. W przypadku nieobecności adresata przesyłki, Wykonawca pozostawi adresatowi
zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy
adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego
po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór
przesyłki w w/w terminie Wykonawca (Operator) sporządzi powtórne zawiadomienie
o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni, przy czym w przypadku
przesyłki nadanej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłka ta
może być odebrana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego
zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest
Zamawiającemu, stosownie do wymogów określonych w SIWZ.
7. Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy
po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż
w terminie 12 miesięcy od jej nadania (dot. przesyłek w obrocie krajowym) i nie
później niż 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania (dot. obrotu
zagranicznego). Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni dla przesyłek krajowych oraz 90 dni dla przesyłek zagranicznych - od dnia
otrzymania reklamacji.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do honorowania i obsługiwania zwrotnego
potwierdzenia odbioru stanowiącego potwierdzenie doręczenia i odbioru przesyłki na
zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
2. Zamawiający będzie korzystał z druków zwrotnego potwierdzenia odbioru dla
przesyłek krajowych (zgodnych z KPA) zgodnych z wymogami Regulaminu
świadczenia usług powszechnych u Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu jego
wzoru z Wykonawcą.
3. Zamawiający będzie korzystał również z należących do Wykonawcy druków
zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek zagranicznych po wcześniejszym
uzgodnieniu jego wzoru z Wykonawcą.
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4. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek
pocztowych. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego,
odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie
przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie
przemieszczania.
5. W przypadku uszkodzenia przesyłki pocztowej przez Wykonawcę ma on obowiązek
zabezpieczyć przesyłkę, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowej
– sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, chyba że w
wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub
ubytek jej zawartości.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się:
1) do właściwego przygotowania przesyłek pocztowych do nadawania oraz sporządzania
zestawień dla przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych,
2) do nadawania przesyłek pocztowych w stanie uporządkowanym, przez co należy
rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki
nadawczej lub do innego równoważnego dokumentu w dwóch egzemplarzach, z których
oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia
stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, po
wcześniejszym uzgodnieniu wzoru i treści w/w z Wykonawcą,
b) dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych – zestawienie ilościowo – wartościowe
przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów
rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego
potwierdzenie nadania danej partii przesyłek po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru
i treści zestawienia ilościowo - wartościowego z Wykonawcą,
3) do umieszczenia na przesyłce pocztowej nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany
jednocześnie w pocztowej książce nadawczej lub w innym równoważnym dokumencie dla
przesyłek rejestrowanych) oraz pieczątki (nadruku) określającej pełną nazwę i adres
Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki,
4) do umieszczenia na stronie adresowej przesyłek, w miejscu przeznaczonym na opłatę
napisu (nadruku) lub odcisku pieczęci o treści wskazanej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie
z adresem przeznaczenia.
§5
Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041)
i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
2) regulaminami świadczenia usług wydanymi przez Wykonawcę w zakresie, w jakim nie są
sprzeczne z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
3) Światową Konwencją Pocztową wraz z aktami wykonawczymi.
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§6
Umowa zostaje zawarta na okres: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi usługi objęte przedmiotem
zamówienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą być wykonane
przez podmiot posiadający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm).
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
3. W przypadku gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia siłami
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców szczegółowe uprawnienia i obowiązki
strony umowy określone zostaną w postanowieniu.
§8
1. Zamawiający dopuszcza realizację usługi składającej się na przedmiot niniejszej umowy
przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Realizacja części
zamówienia przez wykonawcę może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej odpłatnej
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi
podwykonawcami.
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami może
pod rygorem jej nieważności obejmować tylko bezpośredni rezultat, który stanowić
będzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotem
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie
mogą być umowy , których wynik nie podlega odbiorowi przez Zamawiającego i ocenie
w zakresie należytego wykonania zamówienia.
3. Zamawiający do umowy wskazanej w pkt. 2 ma prawo zgłaszać uwagi i zgłaszać
zastrzeżenia do jej postanowień.
4. Wykonawca powierzający ściśle określoną część zamówienia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom zobowiązany jest wskazać nazwę (firmę) tych podmiotów,
których Wykonawca zatrudni przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy koniecznym będzie zmiana
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców albo rezygnacji dotychczasowego
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, w takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowi podwykonawcy potwierdzają
spełnienie warunków w postępowaniu w co najmniej równym stopniu, co podwykonawcy
z których usług zrezygnowano.
6. Zasada określona w pkt.5 zastosowanie mieć będzie również w sytuacji gdy nastąpi
zmiana lub rezygnacja z podmiotu na zasoby którego Wykonawca się powoływał.
7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być uzależniona od przedłożenia
i okazania Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca dostawy, o których mowa w § 1
niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw
w przypadkach, o których mowa w ust.3. Nie zgłoszenie sprzeciwu uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. W przypadku gdy Zamawiający zaakceptował projekt umowy, a wypłata obejmuje
należność podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez odsetek, Zamawiający ma
prawo dokonać wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców.
11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców
w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego
w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia
sporządzenia takiej informacji.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i/lub dalszych
podwykonawców jak za swoje własne.
§9
1. Maksymalne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą wynosi ………………………. zł. (słownie: ……………………………………….).
a) w przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach
wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do
umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez
Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie
cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się
do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT.
2. Podstawą obliczania należności jest suma opłat za przesyłki faktycznie nadane przez
Zamawiającego lub zwrócone do Zamawiającego z powodu braku możliwości ich
doręczenia – w miesięcznym okresie rozliczeniowym i potwierdzona na podstawie
dokumentów nadawczych oraz oddawczych.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanej usługi, określoną
na podstawie ceny jednostkowej zawartej w formularzu ofertowym i rzeczywistej ilości
wykonanych usług. Podane w formularzu ofertowym przewidywane ilości nadawanych
przesyłek przez okres obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie
w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym
oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych
w trakcie realizacji umowy.
4. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym uwzględniają wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze świadczenia usług
wyszczególnionych w formularzu cenowym. W przypadku usług dodatkowych
i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały wskazane
w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki cenowe według cennika
Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi.
5. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie ulegała
zmianom przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem:
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6.

7.
8.

9.

1) zmiany lub ustalenia stawki VAT na usługi pocztowe,
2) zmiany cennika na usługi pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy
Prawa Pocztowego.
Opłata za niewykonane usługi komplementarne (tj. potwierdzenie odbioru przesyłki
rejestrowanej) wniesiona przy nadawaniu przesyłek podlega zwrotowi. Zwrot
dokonywany będzie poprzez pomniejszenie kwoty opłat za zwrócone przesyłki. Różnica
kwot za zwrot przesyłek oraz opłat należnych z tytułu niewykonania usług
komplementarnych stanowić będzie należność dla Wykonawcy.
W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu
ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług pocztowych
Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12
miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany lub ustalenia stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
1) W przypadku zmiany stawki lub ustalenia podatku VAT, wynagrodzenie za usługi
świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT
po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę
zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy.
W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją
dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania
propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany
wysokości wynagrodzenia.
§ 10

1. Rozliczenia finansowe będą dokonywane w okresach miesięcznych przy czym przez
miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy na podstawie specyfikacji wykonanych usług
pocztowych sporządzonej przez Wykonawcę.
2. Uiszczanie opłat za nadawanie przesyłek będzie dokonywane w formie opłaty „z dołu” na
podstawie faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni po okresie rozliczeniowym za
przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone.
3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego ulokowanego w Banku Millennium
S.A. Nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881 na konto Wykonawcy.
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4. Termin płatności faktur wynosi …….. dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę
płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, którym jest:
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, posiadająca numer
NIP 559 – 10 – 03 – 606.
6. Wykonawca oświadcza, że faktury wysyłane będą z następującego adresu e-mail
( wskazać adres e-mail)
7. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur
wystawionych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie
PDF.
8. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:
(wskazać adres e-mail)
9. Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą
danych określonych w ust. 6-7 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną.
10. Zamawiający zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych
w postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania
wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji lub przekazywania każdorazowo na adres
poczty Zamawiającego, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja
zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki
pocztowej Zamawiającego wskazany w ust.8
11. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie
papierowej lub
elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych
§ 11
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 3% wynagrodzenia za
niezrealizowaną część umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego
wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu należne odszkodowania, zgodnie z przepisami rozdziału 8 (art. 87 – 96)
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
3. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kwot należnych z tytułu kar
umownych z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez złożenie Wykonawcy
oświadczenia woli w tym zakresie oraz po przeprowadzeniu postępowania
potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.
4. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia za
niezrealizowaną część umowy, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
6. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi
rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może odstąpić od umowy.

Strona 8 z 11

§ 12
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dokona zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a. o okres rozstrzygnięcia postępowania – odwołanie,
b. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
c. na skutek działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, której spowodują
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
d. zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano
Zamawiającego,
e. wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin zakończenia usługi,
2) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym zakresem
w SIWZ nie jest możliwe czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmiany osobowe w zakresie osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad
przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia
specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na
wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w3 umowie
nie mogły pełnić swoich czynności w okresie
4) inne zmiany:
a. w przypadku urzędowej zmiany lub ustalenia stawki VAT strony zobowiązują się do
zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, obowiązujący od chwili wprowadzenia
zmiany lub ustalenia stawki VAT
b. zmiana nazwy zadania,
c. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d. zmiana rachunku Wykonawcy,
e. zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich
wypełnienia w ofercie spełniających warunki lub wymagania opisane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia ( jeśli były opisane i Wykonawca składając ofertę
polegał na zasobach innych podmiotów)
f. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
g. w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie
zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek pocztowych Zamawiający przewiduje możliwość
zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia.
5) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
6) Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp udzielanie zamówień
dodatkowych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W przypadku zmiany lub ustalenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi
świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po
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zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę zwrócenia
niedoręczonej przesyłki do nadawcy.
8) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony
z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od
otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których
przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że
zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę –
dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dokona zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez
Zamawiającego, a wyszczególnionych i zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Odstąpienie od umowy będzie wywoływało skutki na przyszłość czyli przedmiotu
świadectwa jeszcze niezrealizowanego (ex-nunc).
§ 13
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) w razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonaną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń
z tytułu powyższego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie
o wszczęciu postępowania naprawczego przez Wykonawcę,
c) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację usługi i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 5 dni roboczych mimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
f) wystąpią przyczyny formalno – prawne uniemożliwiające wykonanie umowy,
2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności czynności z podaniem przyczyny odstąpienia.
§ 14
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:
………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
………………………………………………………….
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§ 15
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu wypadków i szkód
powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umownych, a także w związku
z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji umowy.
2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny być ważne w terminie realizacji
przedmiotu zamówienia.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zmianami.), przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041).
2. Spory wynikające z treści umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku ich nie rozstrzygnięcia
strony poddadzą właściwemu Sądowi Gospodarczemu.
§ 17
Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na
piśmie nie mogą dokonywać cesji praw z niej wynikających.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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