
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMoWA NR,..,/..../,,.,.. -PRoJEKT

Na świadczenie usług pocztowych w zakresie pzyjmowania, sońowania i doręczania
pzesyłek pocztowych na terenie kraju i za granicą, Qraz w zakresie pzyjmowania,
pzemieszczania i doręczania w obrocie kĘowym na potrzeby Urzędu Gminy w Łącku

zawarIa w dniu .,.,,... r. pomiędzy:
Gminą Łąck
09-520 Łąck, ul. Gostynińska2,09-520 Łąck
NlP:774-293-56-75
REGON: 611015738
Zw ana d a l ej ZAMAW |AJĄC EY M re preze ntowa n ą przez,.
Wójta Gminy Łąck - Pana Zbigniewa Białeckiego
Pzy kontrasygnacie
Skarbnika gminy Łąck - Panią lzabelę Olenderek
a

Zw anąl y m da lej WYKO NAWCĄ.

§1
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofeńy Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofeńowego, na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łącku stanowiącego załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wojta Gminy Łąck Nr 15212016 z dnia 30.12.2016 roku i dotyczącego
udzielania zamówień powyzej 50 000,00 zł do 30 000,00 EURO w Urzędzie Gminy w Łącku,
strony zawarły umowę o następującej treści:

§2
't. Pzedmiotem umowy jest świadczenie pżez Wykonawcę usług pocztowych według
rodzaju jakw załączniku nr 1 (oferta wykonawcy) do umowy w zakresie:
- przyjmowania, sońowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych zgodnie
z warunkami niniejszej umowy oraz postanowień zapytania ofeńowego
w tym w szczególności doręczeń wynikających z przepisow Kodeksu postępowania
administracyjnego, Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego oraz
ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym.

2. Pzez określenie gabaryty A i B Zamawiający rozumie:
a) GABARYTAto przesyłki o wymiarach:
Minimum -wymiary strony adresowej nie mogą byó mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum -żaden z wymiarów nie moze pzekroczyó: wysokość 20 mm, długośc 325
mm, szerokość 230 mm.
b) GABARYT B to przesyłki o wymiarach:
Minimum -jeśli choć jeden z wymiarów pzekracza wysokośó 20 mm lub długośc 325
mm lub szerokość 230 mm,
Maksimum -suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, pży czym największy
z tych wymiarów (długośó) nie moze pzekroczyć 600mm.



§3
1, Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto """, ż
(słownie: ..złotych.)
). c"ny jednostkowe brutto określa iałącznik nr 1 do umovvy. Ceny jednostkowe będą

obowiązywać przez cały okres tnłania umowy.

3. Fakturv VAt z tytułu należności wynikającychzrealizacji niniejszej umowy,

wystawiahe będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego PrzY

czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
ł, wynrgrodzenie miesięczne Óbliczane będzie jako iloczyn iloŚci nadanYch PzesYłek,
* O"ńyńriesiącu określonych zgodnie z § 5 umowy olaz cen jednostkowych,

5. Nalózności wynikające ziaxtuivRt Zamawiający regulować będzie przelew.em na

konto wskazane na fińturze w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej Faktury. za
dzieńzapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy,

6, Miejscem zaplaly jest bank Zamawiającego.
7. Pzólew wiezytelnościwymaga pisemnej zgody stron,

8. Zamawiający Źobowiązule się oo dokonywania opłat z dołu za nadawanie PzesYłek
określonych w § 2,

§4

llości nadawanych przesyłek określone w załączniku do zapytania są iloŚciami

szacunkowymii mogą ulóc zmianie w trakcie trwania umQwy, w zaleznoŚci od Potzeb
ŻamawiĄąÓ"go, Zńdny powyższe nie wymagają spoządzania aneksu do umowy,

§5
Zamawiający zobowiązuje się do:

a) adresówania pr=esyłek zgóOnie ze wzorem dostarczonym przęzWykonawcę,

bi nadawania pzesyłók listówych nierejestrowanych w _stanie 
uporządkowanym, Przęz

co należy rozumiec upoządkowanie przesyłek według formatu i ułozenie stroną

adresową według rodzaju i kategorii,
c) spoząbzania Żestawień nadanych pzesyłek listowych zgodnych ze wzorem

dosiarczonym pżezWykonawcę, w dwóch egzemplazach z pveznaczeniem:

oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego,
d)"ńadawan ie przesyłeń listowych rejestrowanych na podstawie,, Ksiąźki Nadawczej"

zgodnie ze wzorem dostarczonyń pzez Wykonawcę,
ei ułożenia nadawanych przesyłek listowych rejestrowanych w9 kolejnoŚciwPisow do

książki nadawczej,

§6
1. Zamawialący będzie dostarczał pzesyłki, d-o placówki Wykonawcy usytuowanej na terenie

Gminy Łąck
z. zamańiąący jest odpowiedzialny za nadawanie pzesyłek listowych i Paczek
w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsc

zgodnie z adresem przeznaczenia.
3lZamawiający umieszczaw sposob trwały i czytelny informacje jednoznacznie

identyfikująóó ioresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj pzesyłki oraz
pełną n Ź*ąi adres zwrotny nadiwcy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prawidłowego

adresowania stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.

1. Wykonawca zobowiązany będzie S*iaOczyi7u.ługi doręczanla ZPQ (anv.rotnego

PoŃerdzenia odbioru)'i zńotów niedoręczonych pzesyłek pocztowych do

Zamawialącego, w dni robocze od poniedziałku do piątku,

z. Wykońa"wcó zobowiązany będzie do świadczenia usług dostarczania PzesYłek
w Polsce iza granicami kraju,
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zwrotnych przó'syłek do

ZamawiĄącego.



4. Po zakończeniu kazdego miesiąca sporządzone zostanie przez Wykonawcę
zestawienie określające ilościfaktycznie nadanych i zwroconych przesyłek oraz
sumę należnych Wykonawcy od Zamawiającego opłat pocztowych, l odłączone do Faktury
lub ujęte w wystawionej przez Wykonawcę faktuze .

§8
Znaczek opłaty pocztowej zostanie zastąpiony pieczęcią o treści uzgodnionej przez
obie strony.

§9
W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np.
nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach
nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej
zwłoki wyjaśnia je zZamawiającym. Brak mozliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których
mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek odZamawiającego powoduje, iz nadanie
przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub ich całkowitym usunięciu pżez
Zamawiającego.

§9
1. Umowa zawarta będzie od 07 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 2 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

§ 10
1. Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzeczw jakiejkolwiek formie oraz osoby
przy pomocy, których strony wykonywaó będą wzajemne obowiązki, zobowiązane są
do nie rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym i handlowym, stanowiącym tajemnicę pod rygorem odpowiedzia|ności
cywilnej ikarnej.
2. Pov,tyższe nie narusza praw do dostępu do informacji publicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§11
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o
zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności
sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
2, Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości
opłat:
't) W pzypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpió zmiana cen
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku VAT.
2) w pzypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian niniejszej umowy wynika z
uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za usługi pocztowe.
3) Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną automatycznemu obnizeniu w toku
realizaĄi zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego
cennika lub regulaminu wykonawcy będą niższe od cen wynikających z pzedłozonej ofeńy.
Wykonawca ma obowiązek wówczas stosowaó względem zamawiającego, z dniem wejścia
w zycie standardowego cennika lub zmiany regulaminu obnizone opłaty pocztowe dla usług,
wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu,
4) W pzypad ku powie rzenia realizacj i zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, ktorej realizację powierzy
podwykonawcy, informacja o podwykonawstwie ijego zakresie zastanie umieszczona w
umowie, a wykonawca będzie zobowiązany.przed zawarciem umowy do dostarczenia
dokumentow potwierd zĄący ch posiadan ie przez podwykonawcę u prawn i eń do prowadzen ia
działalności z zakresu świadczenia usług pocztowych oraz umowy o wspołpracy, o ktorej
mowa w ań. 35 Prawa pocztowego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
w szczególności Ustawy zdnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (t.j. Dz. U, z2018 r. poz.



1025; zm.), Ustawy z dnia 23 listopad a 2012r. Prawo pocztowe (t.j, Dz. U. zZal|r"ior.
2188;zm.)

§13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, oraz dwa dla Zamawialącego.

Załączniki do umowy:
załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
zalącznik nr 2 - ozn a kowa n i e przesyłe k l i stowych
załączniŁ nr 3 - wykaz operacyjny
załącznik nr 4 - regulamin

ZAMAWlAJĄCY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA


