
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia umowy 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Jakubowicach Murowanych pomiędzy: 

Gminą Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, NIP 713-287-
29-53, zwaną w treści umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:  
Edwina Gortata – Wójta Gminy Wólka, a 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………   
zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
 

W rezultacie postępowanie o zamówienia publiczne przeprowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………….. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych: 

1. Doręczanych w obrocie krajowym i zagranicznym: 
- przesyłek listowych nierejestrowanych, 
-przesyłek listowych rejestrowanych, 
- paczek pocztowych. 

2. Zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub 
wydania odbiorcy. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad nadawania, odbierania i zwrotu 
przesyłek pocztowych. 

 
§ 3 

Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności: 

1. Za okres rozliczenia przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 

2. Podstawą rozliczeń finansowych jest ustalona na podstawie złożonego formularza 
ofertowego suma opłat za: 

- nadane przesyłki pocztowe wymienione w § 1 stwierdzona na podstawie dokumentów 
nadawanych, 

- przesyłki zwracane do Zamawiającego,  



3. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych 
przesyłek w trakcie realizacji niniejszej umowy zwłaszcza, iż miesięczne rozliczenie 
następować będzie za przesyłki faktycznie nadane przez Zamawiającego lub mu zwrócone  
z powodu braku możliwości ich doręczenia.   

4. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu 
cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do zapytania ofertowego cennika 
usług pocztowych Wykonawcy. 

5. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane 
będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 

6. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem  
na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy. 

8. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 
ustawowej. 

§ 4 

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów  
i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od 
towarów i usług według obowiązującej stawki. 

§ 5 

1. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu 
zapytania ofertowego oraz przepisów wymienionych w zapytaniu ofertowym Zamawiający 
wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń i po bezskutecznym upływie terminu 
na ich usunięcie wypowie umowę w trybie natychmiastowym.  
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem 
dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy, w terminie 
natychmiastowym, w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów 
podatkowych, przepisów dotyczących zamówień publicznych i przepisów prawnych 
regulowanych działalność pocztową, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi 
wykonania umowy. 
3. Zamawiający może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym  
w terminie do 14 dni licząc od dnia zawiadomienia go o zmianach któregokolwiek  
z regulaminów świadczenia usług pocztowych, które byłyby niekorzystne dla 
Zamawiającego.   

 
§ 6 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadomienia się  
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności 
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do 



korespondencji wskazanej w ust. 2, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną  
w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu. Każda ze stron 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie 
wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że usługi pocztowe wymienione w § 1 wykonywane będą na 
podstawie niżej wymienionych przepisów prawa: 

a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), 

b) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 
reklamacji usługi pocztowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1468), 

c) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2016 poz. 27), 

d) Międzynarodowych przepisów pocztowych w szczególności Regulaminem Poczty 
Listowej Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28.01.2005  
( Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744), w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym, 

e) Regulaminu świadczenia usług pocztowych danego operatora pocztowego obowiązującego 
w trakcie trwania umowy.  
2. Zmiana przepisów wskazanych w ust. 1 zawsze wymaga poinformowania o nich 
Zamawiającego. 
3. Zmiana przepisów na bazie, których świadczone są usługi nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy pod warunkiem, że nowe przepisy nie są korzystne dla Zamawiającego niż 
te, które obowiązywały w dniu podpisania umowy. 

 
§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, począwszy od 01.04.2017 r. do 30.03.2018 r.  

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10 

 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać  
w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod 
rozstrzygniecie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
 
Umowę niniejszą wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 


