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Umowa nr 

 

zawarta w dniu ............................................ w Poznaniu,  pomiędzy : 

 

Powiatem Poznańskim – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej         

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, NIP 781-18-40-766,  

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Waszak - Dyrektor PODGiK w Poznaniu  

przy kontrasygnacie Barbary Szramy – Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu  

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

 

przedsiębiorcą: ………………………………………………………………………………... 
(zamieszkałym …………………………………PESEL………………...…………………...) 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………..,                                      
w ………………………………………………………………………………………………... 
(wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 
nr NIP……………………….., nr REGON ……………………)  
z siedzibą w: …………………………….  
reprezentowanym przez: ……………………………………  
zwanym w dalszej części Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).  
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie 
zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz na warunkach 
określonych w dalszej części umowy.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. Umowa 
ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wyczerpania całkowitej wartości brutto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy przed wyżej wymienionym terminem.  

3. Przyjmowanie, sortowanie , przemieszczanie, i doręczanie przesyłek, ewentualny zwrot przesyłek 
niedoręczonych i potwierdzeń odbioru oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego, będą 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188 ), 
2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019r. poz. 474), 
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 

2096), 

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025 ), 
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5) 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, 

6) regulaminem świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 
 

§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami 

technicznymi, kadrowymi i finansowymi, pozwalającymi na należytą i terminową realizację 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone w ramach realizacji przedmiotu umowy, będą 
spełniały wymogi określone w umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej postanowienia, 
a w szczególności zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Jeśli nie wskazano w Umowie inaczej, wszelkie czynności, zasoby i koszty potrzebne do 
wykonania Umowy, leżą po stronie Wykonawcy. 
 

 
§ 3 WYNAGRODZENIE  

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 
_______________ zł brutto (słownie: _______________________________ złotych brutto 

2. Podstawą obliczenia należności jest suma opłat za faktycznie nadane i zwrócone w okresie 
rozliczeniowym przesyłki, obliczone na podstawie dokumentów nadawczych, według cen 
jednostkowych zawartych w ofercie, które nie wzrosną w czasie obowiązywania umowy. Okres 
rozliczeniowy to 1 miesiąc kalendarzowy. 

3. Umowa realizowana będzie w zakresie wynikającym z bieżących, rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego.  

4. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty stanowiącej różnicę 
pomiędzy maksymalną ceną brutto określoną w ust. 1, a kwotą faktycznie wykorzystaną w okresie 
obowiązywania umowy, a także roszczenia odszkodowawcze. 

 
§ 4 PŁATNOŚĆI 

1. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała z dołu, przelewem na 
konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej  faktury na:  
Powiat Poznański - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań  
NIP: 781-18-40-766 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

§ 5 KARY UMOWNE 
1. Kary umowne w związku z realizacją niniejszej umowy będą naliczane w następujących 

przypadkach: 
1) Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
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2) Za nienależytą realizację umowy rozumianą jako niewykonywanie obowiązków 
wynikających z jej zapisów Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień któregokolwiek z zapisów 
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) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to sytuacji 
opisanej w § 8 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi wykonującemu usługi z zakresu 
przedmiotu zamówienia, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie 
odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych i innych należności 
wynikających z niniejszej umowy  z przysługującego mu wynagrodzenia.  

 
§ 6 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Strony 
wyznaczają swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych: 

1) przedstawiciele Zamawiającego: 
Pani Beata Grzybowska – tel. (61) 8410 613,  
Pani Anna Wojtkowiak –tel.(61) 8410 508 

2) przedstawiciele Wykonawcy: 
                      ……………………………………… 
2. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować w formie pisemnej o wszelkich 

zmianach dotyczących osób kontaktowych oraz danych kontaktowych wskazanych powyżej. 
Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencji i adresy mailowe: 
1) adresem korespondencyjnym właściwym dla Wykonawcy jest: …………………………..………….. 
2) adresem korespondencyjnym właściwym dla Zamawiającego jest: ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań 
3) adresem mailowym właściwym dla Wykonawcy jest: ………………………………………………..…….. 
4) adresem mailowym właściwym dla Zamawiającego jest:  ………………………………………………… 

4. Zmiana adresu do korespondencji i adresu mailowego odbywa się za pisemnym powiadomieniem 
drugiej Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 
 

§ 7 ZMIANA UMOWY 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zmiany nie są zmianami istotnymi w 
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 

2. Dopuszcza się możliwości wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie 
wykorzystania przez  Zamawiającego  kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy. 
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3. W przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu 
Wykonawcy będą niższe od cen zawartych w ofercie Wykonawca ma obowiązek stosować 
względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla tych usług, wynikające ze swojego 
aktualnego cennika lub regulaminu. 

4. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje nie wzrosną w okresie obwiązywania umowy, a 
wartość nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem poniższych 
przypadków:  

1) Zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe.  
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

Jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  
5. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 4, może 

wystąpić każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 
zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. 

6. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, Wykonawca winien 
wykazać wpływ zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe 
wyliczenia oraz uzasadnienie wpływu tych przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie. 

7. Zmiana umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną jej dokonania. 

8.  Zmiana, o której mowa w ust. 4, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia 
należnego za realizację pozostałej do wykonania części przedmiotu zamówienia. 

9. W razie zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w 
realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do 
wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

10. W razie zmiany wskazanej w ust. 4 pkt 3), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" 
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony 
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę 
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 
w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób. 

11. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost 
wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany 
wynagrodzenia. 

12. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na        
dokonanie zmian Umowy. 

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
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§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, jeżeli : 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 WYPOWIEDZENIE UMOWY 
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 

gdy: 
1) Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do sądu o 

wszczęcie postępowania układowego lub o ogłoszenie upadłości; 
2) Zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
3) W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Zamawiający 

wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przed wypowiedzeniem umowy w  
trybie opisanym w zdaniu wcześniejszym Zamawiający raz wezwie pisemnie Wykonawcę 
do usunięcia nieprawidłowości. Brak reakcji Wykonawcy będzie przesłanką do 
wypowiedzeniem umowy.  

2. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§  10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią 

załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych 
przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

3. W razie sporów wynikłych z niniejszej, Strony zobowiązują się do współdziałania w celu ich 
ugodowego rozstrzygnięcia. 

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 1  
2) Regulamin świadczenia usług Wykonawcy – załącznik nr 1 
3) Aktualny cennik usług Wykonawcy – załącznik nr 3 

                           ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA: 
 
 
                    KONTRASYGNATA  
           GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO : 


