
Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

zawarta w Tarnowie w dniu …………………………… pomiędzy:

Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Grzegorza Kozioł – Wójta Gminy Tarnów
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………., zwanym w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez
…………………………………………………………..

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień
publicznych.

§ 1
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  pocztowych  dla  Urzędu  Gminy  Tarnów,
polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych o wadze do 50
g. oraz powyżej 50 g. (gabaryt A i B), paczek, przesyłek kurierskich, przemieszczaniu i doręczaniu ich
adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek
niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1529 ze zm.).
2. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek, ich ewentualny zwrot oraz reklamację, będą
wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności: 
- ustawy z dn. 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania
powszechnych usług pocztowych (tj. Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.),
-  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  13  października  2003r  w  sprawie  reklamacji
powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (tj. Dz. U.
Nr 183, poz. 1795 ze zm.),
- ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r,  poz.
267),
- ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
-  umowami  międzynarodowymi  ratyfikowanymi  przez  Rzeczpospolitą  Polską,  umowami
międzynarodowymi zawartymi  w sposób dopuszczalny przez prawo międzynarodowe dotyczącymi
świadczenia usług pocztowych oraz wiążącymi regulaminami wykonawczymi Światowego Związku
Pocztowego,
- regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy.

§ 2

1. Placówki Wykonawcy winny być czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, przez minimum 6 godzin dziennie.



2.  Wykonawca  będzie  doręczał  przesyłki  krajowe  z  zachowaniem  wskaźników  terminowości  w
obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 9 stycznia 2004 r. w
sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (tj. Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.).

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczenia usług należy w szczególności:
1.  odbiór  raz  dziennie  przesyłek  pocztowych  przygotowanych  do  wyekspediowania  z  siedziby
Zamawiającego  tj.  Urzędu  Gminy  Tarnów,  ul.  Krakowska  19,  33-100  Tarnów,  codziennie  od
poniedziałku do piątku w godzinach między 14:00 a 15.00 jeśli Wykonawca nie będzie miał siedziby
na terenie miasta Tarnów
2. dokonywanie odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, po okazaniu stosownego 
upoważnienia,
3.  każdorazowe potwierdzenie  odbioru  przesyłek  przygotowanych do  wyekspediowania  pieczęcią,
podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym
przesyłek według poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych),
4.  zwracanie  Zamawiającemu  pokwitowania  odbioru  przesyłki  przez  adresata  niezwłocznie  po
doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca pozostawia zawiadomienie o
próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazanie, 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  wyżej  wymienionym  terminie,  Wykonawca
sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie
terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana będzie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyn
niedoręczenia adresatowi.
5.   awizowanie,  a  w  przypadku  nieobecności  adresata  lub  upoważnionego  odbiorcy,  przesyłki
kurierskiej  krajowej na dziś oraz przesyłki  kurierskiej  na jutro przez pozostawienie wypełnionego
zawiadomienia  o  jej  nadejściu  z  informacją  o  możliwości  odbioru  we  wskazanej  placówce
Wykonawcy,  z  podaniem numeru telefonu,  pod którym adresat  może ustalić  powtórne doręczenie
przesyłki. Zaawizowane, nieodebrane w placówce Wykonawcy przesyłki będą powtórnie awizowane
po 3 dniach ich przechowywania, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza, poprzedniej
nieudanej próbie kontaktu telefonicznego z odbiorcą, w celu ustalenia terminu powtórnego doręczenia,
pod warunkiem umieszczenia jego numeru telefonu na nalepce adresowej. Do dni wyznaczających
termin powtórnego awiza nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
6. zwracanie, w przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy, przesyłki kurierskiej
miejskiej  na  dziś  będącej  przesyłką  najszybszej  kategorii,  Zamawiającemu  natychmiast  bez
pozostawienia zawiadomienia o jej nadejściu,
7. udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji od 
Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że 
nastąpiło to w skutek siły wyższej.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego w ramach świadczenia usług należy w szczególności:
1.   umieszczanie  na  przesyłce  listowej  lub  paczce  w  sposób  trwały  i  czytelny  informacji
identyfikujących  adresata  wraz  z  jego  adresem  (podanym  jednocześnie  w  pocztowej  książce
nadawczej)  i  nadawcę,  określając  rodzaj  przesyłki  (zwykła,  polecona,  priorytet  czy ze  zwrotnym
poświadczeniem odbioru – ZPO). Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej
przesyłki w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowe napisu (nadruku) lub odcisku pieczęci o
treści uzgodnionej z Wykonawcą.
W przypadku przesyłki kurierskiej w obrocie krajowym, nalepka adresowa powinna posiadać nazwę
lub imię i nazwisko, dokładny adres nadawcy i adresata, w języku polskim.



W przypadku  przesyłki  kurierskiej  w  obrocie  zagranicznym,  na  nalepce  adresowej  Zamawiający
zobowiązany będzie podać imię i nazwisko lub pełną nazwę adresata, drukowanymi literami nazwę
miejscowości uzupełnioną nazwą kraju przeznaczenia oraz odpowiednim numerem kodu pocztowego
lub  numerem  obszaru  doręczenia.  Wskazane  jest  podanie  numeru  telefonu  adresata.  Ponadto
Zamawiający  zobowiązany będzie  do  podania  dokładnej  nazwy i  adresu  nadawcy  i  ewentualnie
numeru telefonu nadawcy.
2. nadawanie przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch
egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a 
kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek,
b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe 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; zestawienia dla przesyłek nie dotyczą przesyłek 
kurierskich.
3. nadawanie przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w stanie umożliwiającym Wykonawcy 
doręczenie bez ubytku uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
4.  odpowiednie  zabezpieczenie  (zaklejenie  lub zalakowanie)  opakowań przesyłek  listowych,  które
stanowi  koperta  Zamawiającego;  opakowanie  paczki  powinno  stanowić  zabezpieczenie  przed
dostępem do zawartości, a także ma uniemożliwić uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 

§ 6
1. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, z wyjątkiem opakowań
przesyłek kurierskich.
2. Zamawiający będzie korzystał z własnego wzoru potwierdzenia odbioru, wskazanego w załączniku
do umowy,  za  wyjątkiem przesyłek nadawanych w postępowaniu administracyjnym,  których treść
odpowiada przepisom KPA.
3. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po upływie 21
dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania.

§ 7

1.  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  wzajemnego  i  pisemnego
powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy.
2. Wykonawca i Zamawiający ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
Zamawiający: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

§ 8

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie usług będących przedmiotem umowy w okresie jej 
obowiązywania ustala się na podstawie ceny ofertowej brutto: …………………………… zł (słownie:
………………………………………………………………………………………………………….).
2. Podstawą obliczenia należności jest suma opłat za faktycznie nadane i zwrócone w okresie 
rozliczeniowym przesyłki, obliczone na podstawie dokumentów nadawczych, wg cen zawartych w 
ofercie. Okres rozliczeniowy to 1 miesiąc kalendarzowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonana usługę będzie następowała z dołu, przelewem na
konto  wskazane  na  fakturze,  w terminie  14  dni  od  daty doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4.  Umowa  realizowana  będzie  w  zakresie  wynikającym  z  bieżących,  rzeczywistych  potrzeb
Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w ust. 1 Wykonawca nie będzie
rościł sobie do niej praw.



§ 9
1. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania są kary 
umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po  stronie  Wykonawcy  lub  nie  rozpoczęcie  przez  Wykonawcę  wykonywania  umowy,  w
wysokości10,00% całkowitej umowy brutto, o której mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
3.  W  przypadku  utraty,  ubytku,  uszkodzenia  przesyłki  bądź  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie zgodnie
z przepisami ustawy Prawo pocztowe.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  na  zasadach  ogólnych  kodeksu
cywilnego.
5.  W przypadku  zwłoki  w  zapłacie  należności,  o  której  mowa  w  §  8  ust.  3  niniejszej  umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

§ 10

1.  Usługa  będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  świadczona  będzie  przez  okres  12  miesięcy
liczonych od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przypadającego nie później niż 2 miesiące od
daty podpisania umowy. Dzień ten zostanie pisemnie wskazany przez Zamawiającego w terminie do 1
miesiąca od daty podpisania umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmian nieistotnych oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego, których
nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy.  Nadto dopuszcza się zmiany w ilościach
pomiędzy  poszczególnymi  wagami  i  pozycjami  przedmiotu  zamówienia  wyszczególnionymi  w
kalkulacji cenowej z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy kwoty określonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Integralną część umowy stanowią:
1. regulamin świadczenia usług Wykonawcy
2. formularz cenowy świadczenia usług pocztowych przez Wykonawcę
3. wzór potwierdzenia odbioru Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 13

W  sprawach  nieuregulowanych  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  Prawo
zamówień publicznych i ustawy Prawo pocztowe wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 14

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a 
cztery egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA




