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                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1C 
WZÓR UMOWY 

ZZ/1/U/2018 
 

 
 
zawarta w dniu …..................... r. w Gdyni pomiędzy: 
 
Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia, REGON 360 995 521, 

będącą jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP: 5862312326, 
reprezentowanym przez Izabelę Erecińską - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 

 
 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a …................................................................................................ ….................................................................................... 
 zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w Gdyni, w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, zwrotu przesyłek 

rejestrowanych Zamawiającemu po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, świadczenie przez 
Wykonawcę usług komplementarnych (potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej) przewidzianych dla rodzajów 
przesyłek rejestrowanych.     

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, 
w tym w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….......................... r. stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Usługi pocztowe będą świadczone dla Zamawiającego w ramach jego następujących lokalizacji:  
1) ul. Warszawska 67a w Gdyni 
2) ul. Abrahama 55 w Gdyni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmniejszenia listy lokalizacji na terenie Gdyni do 
świadczenia usług pocztowych w trakcie trwania umowy – po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. Odbiór przesyłek będzie następował każdego dnia roboczego Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem    
dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 12.00-
14.00. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia do najbliższej placówki pocztowej Wykonawcy i na własny koszt 
przesyłek, które nie zostały odebrane przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. Najbliższa siedziba placówka 
powinna znajdować się maksymalnie w promieniu 2 km od siedziby Zamawiającego. 

7. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi wzór zestawienia ilościowego przesyłek, który zawierać będzie  m.in. 
takie informacje jak: liczbę nadanych przesyłek, łączną wartość, rodzaj przesyłki/ rodzaj usługi, miejsce nadania 
(lokalizację). Zestawienie stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

8. Nadanie przesyłek przez Wykonawcę będzie następować w dniu odbioru od Zamawiającego. 
9. Opakowanie przesyłek zapewnia Zamawiający. Przesyłki będą przekazywane Wykonawcy w stanie zamkniętym, 

zabezpieczonym przed dostaniem się do ich zawartości i będą prawidłowo zaadresowane. 
10. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po 

dokonaniu doręczenia przesyłki.  
11. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (awizo) o próbie                      

doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może przesyłkę odebrać. Termin odbioru przesyłki przez 
adresata wynosi 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku gdy adresat nie odbierze przesyłki w 
terminie 7 dni, Wykonawca powtórnie zawiadamia adresata poprzez pozostawienie drugiego awizo. 

12. Po upływie kolejnego terminu odbioru, o którym mowa w ust.11, Wykonawca zwróci przesyłkę Zamawiającemu wraz 
z podaniem przyczyny jej niedostarczenia. 

13. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po dwóch nieudanych próbach dostarczenia jest równy cenie jednostkowej 
danej przesyłki. 

14. Zamawiający w przypadku zmiany adresu swojej siedziby na terenie Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany w 
zakresie adresów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu dla których Wykonawca będzie świadczył usługi będące 
przedmiotem zamówienia. 

15. Przesyłki przeznaczone do wysłania będą odbierane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po okazaniu 
stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek będzie każdorazowo dokumentowany złożonym podpisem stanowiącym 
potwierdzenie ich przyjęcia przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

16. Reklamacje będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefoniczne, faksem lub drogą elektroniczną do 
Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny z zakresem i 
warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, własną wiedzą i 
ustaleniami z Zamawiającym. 
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18. Liczba przesyłek oraz ich rodzaje zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany liczby przesyłek danego rodzaju na rzecz innych przesyłek określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia pod warunkiem, że zmiany mieszczą się w kwocie określonej w § 4 ust.1. 

 
§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 
 

1. Termin realizacji umowy: od 18.01.2018 r. do 18.01.2019 r. lub do wyczerpania kwoty o której mowa § 4 ust.1 niniejszej 

umowy. 
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w następujących sposób: 

1) lokalizacja nr 1 (ul. Warszawska 67a w Gdyni) – od dnia 18.01.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. lub stosowanie do ust. 
1 do wyczerpania kwoty o której mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

2) lokalizacja nr 2 (ul. Abrahama 55 w Gdyni) – od dnia 02.04.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. lub stosowanie do ust. 1 
do wyczerpania kwoty o której mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest: 
1) lokalizacja nr 1 - ul. Warszawska 67a w Gdyni, 
2) lokalizacja nr 2 - ul. Abrahama 55 w Gdyni. 

4. Umowa ulega  wygaśnięciu w przypadku zapłaty kwoty, o której mowa w § 4 ust.1, przy której nie będzie możliwe 
zlecenie nadania następnej przesyłki bez przekroczenia kwoty o której mowa w § 4  ust.1. 

 
§ 3 

WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć swoje usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej  staranności, 
a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności oraz przestrzegać obowiązujących 
przepisów prawa. 

2. Wykonawca zapewni wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki nieprawidłowo wykonanej usługi.   
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania umowy. 
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy listę osób upoważnionych, uczestniczących w 

realizacji przedmiotu zamówienia (pracowników Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania tej listy 
każdorazowo, gdy nastąpią zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy: 
1) po stronie Zamawiającego:...................................      tel. ….............................., e-mail: …................................... 
2) po stronie Wykonawcy: …..........................…………., tel. ……………………….. e-mail: …………………………... 

 
7. Zmiany osób wskazanych w ust. 6 nie wymagają formy aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony 

umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia , na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kserokopii aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 8 § 3, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 
umowy. 

10. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz placówek (wpisując nazwę placówki, nazwę 
ulicy i numer  budynku/lokalu oraz kod pocztowy), w których Zamawiający będzie nadawać przesyłki, listy oraz odbierać 
przesyłki awizowane, w okolicznościach o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszego paragrafu. Placówki te, powinny 
znajdować się w promieniu maksymalnie 2 km od każdej z lokalizacji wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszego paragrafu. 

11. 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 z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których 
mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę 
nastąpi w dniu następnym, a w przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności Zamawiający wycofa przesyłkę 
przeznaczoną do nadania. 

12. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi szczegółowy cennik usług określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

13. Zamawiający dopuszcza w terminie realizacji umowy możliwość zmiany stawek cennika usług Wykonawcy na 
podstawie którego będą dokonywane rozliczenia między stronami i o którym mowa w ust. 12. Warunkiem zmiany cen 
usług jest opublikowanie przez Wykonawcę na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej aktualnego cennika usług. 
Wartość zmian cennika usług nie może doprowadzić do przekroczenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 4 ust.1.  

14. Zamawiający zastrzega możliwość nadania przesyłek nieujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  o 
ile wystąpi u Zamawiającego taka potrzeba przy czym koszty tych przesyłek muszą mieścić się w kwocie określonej w 
§ 4 ust. 1. Rozliczenia takich przesyłek nastąpią zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu ich nadania.  

15. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na opakowaniu przesyłki pocztowej oznaczenia potwierdzającego 
wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu nadruku lub odcisku pieczęci o treści: 
1) dla lokalizacji określonej w  § 1 ust. 3 pkt 1), tj. ul. Warszawska 67a w Gdyni: 
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OPŁATA POBRANA 
TAXE PERÇUE - POLOGNE 

Umowa z Pocztą Polską S.A. ZZ/1/U/2018 
Nadano w UP Gdynia 2 

(W) 
 

2) dla lokalizacji określonej w  § 1 ust. 3 pkt 2), tj. ul. Abrahama 55 w Gdyni: 
OPŁATA POBRANA 

TAXE PERÇUE - POLOGNE 
Umowa z Pocztą Polską S.A. ZZ/1/U/2018 

Nadano w UP Gdynia 2 
(A) 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Z tytuły realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w maksymalnej wysokości ….............. zł  

brutto (słownie: ….........................................................................).       
2. Cena  brutto obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu 

umowy. 
3. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
5. Wykonawca w terminie 7 dni od zakończeni okresu rozliczeniowego wystawi fakturę VAT, do której załączy wykaz 

zawierający sumę opłat za świadczone usługi stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, w 
okresie rozliczeniowym. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie cennika i warunków cenowych obowiązujących 
w dniu nadania przesyłek z zastrzeżeniem, że zostały opublikowane na stronie internetowej Wykonawcy. 

6. Faktura, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu  zostanie wystawiona przez Wykonawcę według następującego 
wzoru: Nabywca: Gmina Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326. Odbiorca / 
Płatnik / Adresat: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia. 

7. Kwota określona w ust.1 niniejszego paragrafu stanowi sumę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze 
złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz obejmuje wszystkie elementy 
cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w zapytaniu 
ofertowym  i niniejszej umowie. 

8. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ponad wynagrodzenie 
określone w ust. 1 niniejszej umowy, ani też zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków. 

9. Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. 
zm.) strony umowy akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:  

1) faktur, o których mowa w ust. 5. 
2) faktur korygujących, 
3) duplikatów faktur. 

10. Dokumenty wskazane w ust. 9, wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej  będą Zamawiającemu wysyłane 
na adres e-mail: biuro@zbilk.gdynia.pl  

11. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu mailowego, 
wskazanego w ust. 10. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie dokumentów wystawianych i przesyłanych w sposób wskazany w ust. 
9 ze strony Zamawiającego jest ……………………….., natomiast ze strony Wykonawcy jest: ………………… 

13. Za dzień wpływu faktur wystawianych w sposób wskazany w ust. 9 uznaje się moment otrzymania dokumentu przez 
Zamawiającego, nie nadania wiadomości e-mail zawierającej fakturę. 

14. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 9 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego po godzinach urzędowania Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do Zamawiającego 
następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności należności 
przysługującej Wykonawcy. 

15. W przypadku, gdy faktury wystawione i wysłane w sposób wskazany w ust. 9 zostaną otrzymane przez 
Zamawiającego w inny dzień aniżeli dzień roboczy Zamawiającego, uznaje się że dana faktura wpłynęła do 
Zamawiającego następnego dnia roboczego Zamawiającego i od tego dnia rozpoczyna bieg termin płatności 
należności przysługującej Wykonawcy. 

16. Zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w ust. 6 nie wymaga aneksowania umowy, pod 
warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie stronę umowy. 

17. Podstawą rozliczeń finansowych jest cennik Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 12. 
18. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym nastąpiły zmiany cen usług Wykonawcy w stosunku do cen o 

których mowa w ust. 17, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury aktualnego cennika swoich usług. 
 

§ 5 
FINANSOWANIE 

1. Zapłata należności za faktury VAT, o których mowa w § 4 ust. 5 dokonywana będzie przelewem w ciągu 7 dni 
roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

2. Termin zapłaty o którym mowa w ust. 1 jest ustanowiony zarówno dla faktur doręczanych w formie papierowej na 
adres Zamawiającego określony w komparycji umowy jak i w sposób wskazany w § 4 ust. 10. 

3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania na koncie Wykonawcy. 
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4. Za nieterminowe regulowanie należności wynikających z niniejszej umowy Wykonawca będzie naliczać odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 
za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej. 

5. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za faktury, Wykonawca ma prawo do zaliczenia otrzymanych 
płatności na poczet zaległych należności, w tym odsetek, bez względu na tytuł podanej płatności. 

 
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje 
prawo jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub jej części bez żadnego odszkodowania dla 
Wykonawcy w przypadku jeżeli w realizacji umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku 
odstąpienie od umowy lub jej części nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia tej informacji przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może w każdym momencie odstąpić od niniejszej umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania dla 
Wykonawcy w przypadku gdy zmiany cennika usług w stosunku do cen o których mowa w § 1 ust. 12 uległy zmianie 
o 50%. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w szczególności z tytułu zmiany stawki podatku od 

towarów i usług – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki 
podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniem jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie skierowanie do Zamawiającego 
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przenoszenia praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

6. Reklamacje będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. poz. 1468 ze zm.). 

7. Wszelka korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych  w Gdyni, ul. Warszawska 67A. 

8. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.                          

10. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Cennik Wykonawcy 
 
 
 
Zamawiający                                                                                                                                                    Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


