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PROJEKT UMOWY  
NR   WZPI-ZP.272.2……..2017 

zawarta w dniu ..................2017 roku w Ciechanowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, numer NIP 566-18-76-536, 
reprezentowaną przez: 
I Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanów - Joannę Potocką-Rak – działającą  na podstawie Zarządzenia  
Nr  109 A/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2016 r.,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ciechanów - Ewy Szelugi 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  
a 
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) …………………… 
Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy 
…………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w 
wysokości …………………… zł, wpłaconym  
w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana  
w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez1 :  
 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) …………………… 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości 
…………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części 
umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  
 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA 
PARTNERSKA (sp.p.) …………………… Spółka Jawna z siedzibą  
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON 
……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  
 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ …………………… 
zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………………  
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem 
……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy 
……………………, reprezentowany przez3 :  
 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez …………………, pod numerem ……………………  
i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 
……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, 
pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani 
w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani przez4 :  
 

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 
3 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej 

reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka. 
 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa następującej treści: 
 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia  realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej 
dalej ,,ustawą Pzp” i § 8 Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej równości kwoty 
30 000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów wprowadzonym Zarządzeniem  nr 77/2015 Prezydenta Miasta 
Ciechanów z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  
w trybie zapytania ofertowego (nr sprawy WZPI-ZP . 271.2.48.2016), 

 

§ 1. 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjmowaniu, 

przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek 
pocztowych i paczek pocztowych (w obrocie krajowym i zagranicznym) - w rozumieniu ustawy z dnia 
26 lipca 2016 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.).  

2. Niniejsza umowa będzie realizowana zgodnie z następującymi dokumentami: 
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
2) formularz oferty Wykonawcy 
- stanowiącymi załączniki do umowy odpowiednio Nr 1 i Nr 2. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pocztowych określonych w § 1 umowy. 
2. W celu realizacji umowy Wykonawca zapewni w szczególności: minimum trzy placówki nadawczo-

odbiorcze na terenie Ciechanowa czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 3. 
1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy/Operatora i Zamawiającego w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.). Informacje te nie mogą być ujawniane w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim 
przez żadną ze stron.  

2. Na żądanie uprawnionych organów administracyjnych i sądów informacje, o których mowa w ust. 1 
mogą zostać udostępnione, ze względu na obowiązuje przepisy prawa.  
 

§ 4. 
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie niniejszej umowy nie może być wyższe niż: ……………..….. zł, 

(słownie ……………………….. złotych). 
2. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania wartości brutto umowy ponosi Zamawiający. Zwiększenie 

wartości umowy będzie wymagało podpisania odpowiedniego aneksu do umowy. 
3. Rozliczenia między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą  

z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje 
się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. 

4. Okres rozliczeniowy opłaty z dołu ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego. 
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5. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe brutto za 
poszczególne przesyłki pocztowe i kurierskie oraz faktyczna ilość przesyłek odebranych w okresie 
rozliczeniowym od Zamawiającego, wynikająca z rejestrów Zamawiającego. 

6. Ceny jednostkowe brutto za przesyłki pocztowe, paczki pocztowe oraz inne usługi, zamieszczone 
zostały w ofercie (załącznik Nr 2).  

7. Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

8. Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, 
podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za 
usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę/Operatora, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 
2016 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 

9. Zestawienie odebranych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzajów i wagi oraz zestawienia innych usług 
objętych przedmiotem umowy wraz z podaniem ilości, potwierdzone przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia faktury. 

10. Termin płatności faktur wynosić będzie 21 dni od daty złożenia faktur pozbawionych wad formalnych  
i rachunkowych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 12. 

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. W przypadku dostarczenia nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający ma prawo wstrzymać 

płatność do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości i dostarczenia prawidłowej faktury. W takim 
przypadku termin zapłaty biegnie od daty otrzymania faktury korygującej lub daty dokonania uzgodnień 
i zatwierdzenia przez Zamawiającego faktury podlegającej wyjaśnieniu.  

13. Zestawienia, o których mowa w ust. 8 stanowić będą załącznik do faktur. 
 

§ 5. 
Umowa obowiązuje Strony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  

 

§ 6. 
1. W trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość zmiany jej postanowień, jeżeli będą one korzystne 

dla Zamawiającego lub będą nieistotne [istotność zmiany należy poczytywać przede wszystkim  
z uwzględnieniem przepisu art. 44 ust 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz 885 z późn. zm.)] lub będą stanowiły zmianę w szczególności w zakresie: 

1) zmiana nazwy lub adresu jednostki organizacyjnej Operatora zawierającej umowę lub wystawiającej 
faktury VAT oraz nazwy nadawczej placówki pocztowej, 

2) zmiana nazwy lub adresu Zamawiającego lub jego jednostki organizacyjnej, 
3) zmiana osób odpowiedzialnych za współpracę operacyjną, 
4) zmiana częstotliwości, dat i godzin odbioru przesyłek z jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 

gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 
5) w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
6) zmiana polegająca na wprowadzeniu podatku VAT na usługi dotychczas zwolnione z podatku VAT, 

zmiana wysokości stawki podatku VAT oraz zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany i/lub 
wprowadzenia podatku VAT. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 
1. W razie wystąpienia 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 
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Wykonawca/Operator może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Prawa pocztowego, Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

§ 8. 
1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia Wykonawca / Operator zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne 
roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 26 lipca 2016  r. Prawo pocztowe. 

2. Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym 
dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w przygotowaniu lub odbiorze przesyłek  
w przypadku działania siły wyższej, a także w przypadku zaistnienia innych przyczyn od Stron 
niezależnych. 

4. Podstawą do naliczenia kar, o której mowa powyżej, będą adnotacje dotyczące daty i godziny odbioru 
przesyłek. 
 

§ 9. 
1. Ewentualne spory na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych 

uzgodnień. 
2. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. Powyższe zachowuje swoją ważność także na wypadek odstąpienia od 
umowy.  

3. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Operatora. 

 
Wykonawca         Zamawiający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 
Nr 2 – formularz ofertowy. 
 
 
Źródło finansowania: 

Dział 750, Rozdz. 75032, § 4300-02 


