
                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1C
Umowa 

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 opisie przedmiotu 
zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy z dnia ….......................... r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

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

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

5. Odbiór przesyłek będzie następował każdego dnia roboczego Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyjąt-
kiem    dni ustawowo wolnych od pracy)  w następujących godzinach:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 
13.00-14.00.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia do najbliższej siedziby Operatora i na własny koszt przesyłek, które 
nie zostały odebrane przez upoważnionego pracownika Operatora. Najbliższa siedziba powinna znajdować się maksy-
malnie w promieniu 2 km od siedziby Zamawiającego. 

7.  Przed zawarciem umowy strony ustaliły  wzór zestawienia ilościowego przesyłek który zawiera  m.in. takie informacje 
jak: liczbę nadanych przesyłek, łączną wartość, rodzaj przesyłki,miejsce nadania. 

8. Nadanie przesyłek przez Operatora będzie następować w dniu odbioru od nadawcy. 

9. Opakowanie przesyłek zapewnia Zamawiający. Przesyłki będą przekazywane Operatorowi w stanie zamkniętym, za-
bezpieczonym przed dostaniem się do ich zawartości i będą prawidłowo zaadresowane.

10. Operator będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po doko-
naniu doręczenia przesyłki, nie później niż w ósmym dniu roboczym od jej otrzymania. 

11.  W  przypadku  nieobecności  adresata,  przedstawiciel  Operatora  pozostawi  zawiadomienie  (awizo)  o  próbie 
doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może przesyłkę odebrać. Termin odbioru przesyłki przez adre-
sata wynosi 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku gdy adresat nie odbierze przesyłki w terminie 7 
dni, Operator powtórnie zawiadamia adresata poprzez pozostawienie drugiego awizo.

12. Po upływie kolejnego terminu odbioru, o którym mowa w ust.11, Operator 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 zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie adresów podległych jednostek organizacyjnych, dla któ-
rych Operator będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia. 



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

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

17. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny z zakresem i warun 
kami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, własną wiedzą i ustaleniami z Za-
mawiającym.

18. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego  i             
mogą odbiegać od ilości podanych w Tabeli nr 1  tj. zapytania ofertowego- być mniejsze lub większe.

19. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi wykaz placówek (wpisując nazwę placówki, nazwę ulicy i 
 numer  budynku/lokalu oraz kod pocztowy), w których jednostki organizacyjne Zamawiającego będą nadawać prze-
 syłki, listy, paczki oraz odbierać przesyłki awizowane. Placówki te, powinny znajdować się w promieniu maksymalnie
 2 km od danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

§ 2
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

      1.   Termin realizacji umowy: od 02.01.2018 r. do 02.01.2019 r. lub do wyczerpania kwoty o której mowa § 4 ust.1 niniej -
            szej umowy.

2.   Miejscem realizacji przedmiotu umowy  jest siedziba Zamawiającego przy ul. Abrahama 55  i ul. Warszawskiej 67 A w
      Gdyni.
3.   Rozpoczęcie realizacji umowy : ul. Warszawska 67A od 02.01.2018 r., ul. Abrahama 55 od 02.04.2018 r. 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  staranno-
ści, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności oraz przestrzegać obowią-
zujących 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 listę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (pracowni-

ków 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 000zł 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 trwa-
       nia umowy.

§ 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 umo
     wy.
3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
4. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca po zakończeniu miesiąca w którym realizowany był przedmiot umowy, wystawi fakturę VAT, do której
       załączy specyfikację wykonanych usług w podziale na lokalizacje Zamawiającego. 
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 zło-
    żoną ofertą w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz obejmuje wszystkie elementy ce-
    notwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w zapytaniu oferto-
    wym  i niniejszej umowie.
8. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określo-
    ne w ust. 1 niniejszej umowy, ani też zwrot jakichkolwiek kosztów czy wydatków.

§ 5
FINANSOWANIE

1. Zapłata należności za faktury VAT dokonywana będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  za każde naruszenie obowiązków należących do przedmiotu umowy o których mowa w § 1 umowy, w wysokości 
     0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każde naruszenie;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
    określonego w § 4 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust.1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku trzykrotnego naliczenia kar 
umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1. W tym przypadku odstąpienie będzie traktowane jako odstąpienie z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie oznaczało zastosowanie dyspozycji określonej w ust. 1 pkt. 2 ni-
niejszego paragrafu.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Ko-
deksie Cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej może nastąpić przez potrącenie należności przysługują-
cej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 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 ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy, je-

żeli  wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający w takiej sytuacji może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tychże okoliczności.

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

5. Wszelka korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komu-
nalnych  w Gdyni, ul. Warszawska 67A.

6. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd wła-
ściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

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

Załączniki do umowy:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca




