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Umowa nr ............................................ - wzór 

zawarta we Wrocławiu dnia ………………………………. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KA-DZP.362.1.45.2020  

przeprowadzonego na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., zwana dalej ustawą)  

 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, 

NIP 896-000-69-97, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

a 

………………………………………………………… z siedzibą ……………………………… NIP ……………………, 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

zwanymi dalej z osobna lub łącznie odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”.  

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 oraz 

formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041 z późn. zm.), w obrocie krajowym i zagranicznym, polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, 

przemieszczaniu i doręczaniu do adresata przesyłek pocztowych Zamawiającego, a w przypadku ich 

niedoręczenia - zwracaniu przesyłek do Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również 

usługę przewozu przesyłek z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy w celu ich nadania. 

3. Szczegółowy wykaz usług wraz z podziałem na rodzaj przesyłek oraz ich szacowaną liczbą zawiera 

Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do niewykorzystania zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy w całości lub w 

części, a wskazane w Załączniku 3 liczby sztuk nie mogą stanowić dla Wykonawcy podstawy do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego. Rzeczywista ilość i 

rodzaj przesyłek w trakcie realizacji umowy wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia przesyłki nie uwzględnionej w załączniku 3, 

wówczas koszt takiej przesyłki będzie odpowiadał cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia, 

podanej w powszechnie dostępnym cenniku Wykonawcy. Wartość tych zamówień nie może 

przekroczyć 1/3 wartości zawartej umowy i nie może spowodować zwiększenia wartości zawartej 

umowy.  

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 

z późn. zm.). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
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zapewnić przestrzeganie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 

z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw w tym w szczególności Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.) oraz 

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się umieszczać na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje 

jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, rodzaj przesyłki, oznaczenie potwierdzające 

wniesienie opłaty za przesyłkę. 

4. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym, na podstawie pocztowych 

książek nadawczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

realizacji umowy. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu ujawnienia przez 

Wykonawcę informacji poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w pełnej 

wysokości, tj. łącznie z odszkodowaniem za utracone korzyści. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązku informacyjnego 

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w związku z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 

umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne skutki 

mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

§ 3 

Czas realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.03.2021r. do dnia 29.02.2024r. 

2. Przekazanie Wykonawcy przesyłek pocztowych do nadania oraz odbiór zwrotów od Wykonawcy co 

do zasady będzie następować codziennie w dni robocze (poniedziałek – piątek) z wyłączeniem świąt 

i dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 08:00-10:00.  

§ 4 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie określonego w §1 przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne, 

w wysokości nieprzekraczającym ……....… zł brutto (słownie: ……………………..……………..), zgodnie z 

cenami jednostkowymi wykazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej oraz ceny jednostkowe określone w 

załączniku nr 3 do umowy nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu 

należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zapłata każdorazowo będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wykonawca wystawi fakturę VAT do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym usługa 

była realizowana.  
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5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 

dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w wystawionej fakturze wskazać symbol jednostki: KA-KO, numer 

postępowania: KA-DZP.362.1.45.2020 oraz przekazać fakturę do Kancelarii Ogólnej w siedzibie 

Zamawiającego, a w przypadku faktury elektronicznej przekazać fakturę na adres e-mail: 

kancelaria.ogolna@ue.wroc.pl. 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia polegającej na: odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 

pocztowych  i ich ewentualnych zwrotów. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

a) za niezgłoszenie się Wykonawcy po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 200 złotych; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

2. W przypadku wyrządzenia szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w wysokości przewyższającej kary 

umowne, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego wynagrodzenia kwoty 

naliczonych kar umownych. 

4. W przypadku nieodebrania od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym terminie Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zlecenia usługi innemu operatorowi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o takim przypadku, co będzie równoznaczne z anulowaniem jednostkowego zlecenia u Wykonawcy. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić różnicę między cena jaką Zamawiający 

zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten zrealizował zamówienie w terminie, a faktyczną ceną zapłaconą 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu 

poprzednim w terminie 21 dni licząc od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej 

będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.  

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Ponad przypadki określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego Zamawiający może 

odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający 

ma prawo złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego zdaniu 

pierwszym bez dodatkowego wezwania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

mailto:kancelaria.ogolna@ue.wroc.pl
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3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy postanowienia umowy dotyczące 

uprawnienia do naliczania i uzyskania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych pozostają w mocy. 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający oświadcza, ze osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy w jego imieniu 

jest ……………………tel. ………., e-mail: ………...….. 

2. Wykonawca oświadcza, ze osobą wyznaczoną do kontaktów w jego imieniu w sprawach związanych  

z wykonywaniem umowy jest …………… tel. …….., e-mail: …………………….. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

2. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

Nr 1. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy) 

Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Nr 3. Formularz cenowy 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


