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Istotne postanowienia umowy 

 

I. Przedmiot umowy: 

1. Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w rozumieniu ustawy Prawo 

Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze 

zm.). 

2. Szczegółowy opis usług, o których mowa w pkt. 1, w zakresie odnoszącym się do 

poszczególnych Zamawiających,  zawiera OPZ (opis przedmiotu zamówienia), stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy, zawartej z Wykonawcą. 

3. Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w 

OPZ, o którym mowa w pkt. 1  i w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, 

w tym przede wszystkim w formularzu cenowym, zawartej z Wykonawcą. 

4. Ilości usług pocztowych przyjęte w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy z 

Wykonawcą) są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, tym samym oświadcza, że nie będzie 

dochodził roszczeń z tytułu tych zmian 

 

II. Istotne obowiązki Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności: 

1)  ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 

r. poz. 1481), 

2) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 

2013 r., poz. 545), 

3) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w 

sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468), 

4) przepisami dotyczącymi doręczania przesyłek na zasadach określonych w: 

a) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) - regulującej tryb doręczania pism nadawanych w 

postępowaniu administracyjnym, 

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 

613 ze zm.) – regulującej tryb doręczania pism nadawanych w trybie ordynacji 

podatkowej, 

c) ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 

2014 r., poz. 101 ze zm.) regulującym tryb doręczania pism nadawanych w 

postępowaniu cywilnym, 

d)  innych powszechnie obowiązujących przepisach. 

5) Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - 

Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z 

Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, 

sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r. (Dz. U. 2015, poz 1522), (Dz. U. z 

2007 r. nr 108, poz. 744), 

6)  Regulaminem dotyczącym Paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy 

sporządzony w Bernie dnia 28 tycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 745), 

 



III. Wynagrodzenie Wykonawcy:  

1. Z tytułu wykonywania usług pocztowych, o których mowa pkt I istotnych postanowień 

umownych  łączne i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekraczać 

kwoty określonej w formularzu ofertowym, tj. …………. zł netto, ……………zł brutto. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w poszczególnych pozycjach wskazanych w 

formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy z Wykonawcą) pod warunkiem, że 

maksymalna wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy ceny brutto wskazanej w ofercie.  

3. W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, 

usługi te będą rozliczane wg cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego dla 

tej zwiększonej kategorii. 

4. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

formularzu cenowym jednakże nie uprawnia to Wykonawcy do dochodzenia od 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności różnicy pomiędzy kwotą 

wynagrodzenia, o której mowa w ofercie a kwotą faktycznie należną, ustaloną na 

podstawie faktur VAT. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w OPZ (załącznik nr 1 do umowy 

z Wykonawcą)  rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane 

na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów i wg cen jednostkowych brutto 

określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

6. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług 

zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym, tj. miesiącu kalendarzowym oraz 

opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i 

wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. 

7. Cenę zwrotów paczek w obrocie zagranicznym zwrotów nieodebranych przesyłek 

kurierskich w obrocie zagranicznym oblicza się na podstawie danego kursu SDR oraz w 

zależności od kraju z którego pochodzi zwrot. 

8. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy będzie rozliczane w okresach 

rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. 

9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

faktury VAT. 

10. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

IV. Odpowiedzialność: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, 
którym powierzył obowiązki określone w niniejszej umowie w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania tych obowiązków. 

2. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli 
doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie 
nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 

3. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po 
upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy 
od ich nadania. 

4.  Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych, 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie ustalone na zasadach i wysokości 
określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek niewłaściwego realizowania usług pocztowych. 

7.  W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego, że Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy osobami, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 



zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
netto, za każdy stwierdzony przypadek.   

 

V. Inne postanowienia 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, co najmniej dwóch przypadków nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony 
będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przed sądem 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz mogą 

być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.” 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  postanowień zawartej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto umowy, w przypadku 

zmiany wysokości stawki podatku VAT, poprzez wprowadzenie obowiązującej stawki 

VAT na usługi objęte umową, 

2) zmiany cen jednostkowych brutto i opłat jednostkowych brutto w przypadku,                                

w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT w tym obszarze, poprzez 

wprowadzenie obowiązującej stawki VAT w zakresie cen jednostkowych brutto i opłat 

jednostkowych brutto, 

3) zmiany sposobu wykonywania usługi, w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

4) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.  

 


