Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR …….. (wzór)
o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)
zawarta w dniu ......................................... roku w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku, adres:
05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820,
NIP 532-16-62-948,
REGON 000290156,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
dla spółek
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___ Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy
/ na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego przez
osoby uprawnione do reprezentowania spółki na podstawie odpisu z KRS, który stanowi załącznik nr ___ do
umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
_______________________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ___________________________________ w
_________________ przy ul. _______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____ do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą

1.

2.
3.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych (listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
Szczegółowy opis przesyłek pocztowych objętych niniejszą umową zawarty jest w punkcie 2 Opisu
przedmiotu zamówienia.
Przedmiot umowy obejmuje również nadawanie oraz dostarczanie przesyłek w ramach usługi „opłata
przerzucona na adresata”, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 Opisu przedmiotu zamówienia.
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§2
Miejscem odbioru i dostarczania przesyłek pocztowych przez Wykonawcę jest siedziba Zamawiającego –
Sekretariat Dyrekcji (Budynek C).
Wykonawca zobowiązuje się do:
a. doręczania przesyłek pocztowych Zamawiającemu od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 09:30.
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania przesyłek do placówki pocztowej.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi doręczania przesyłek listowych oraz paczek do każdego
wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami kraju.
Dostarczania i odbioru przesyłek listowych oraz paczek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego po okazaniu stosownego upoważnienia.
Odbiór przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę
w prowadzonych rejestrach Zamawiającego pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej dla przesyłek
rejestrowanych zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Wykonawcę:
a) dla przesyłek rejestrowanych z wyszczególnieniem: adresata, miejsca przeznaczenia, wagi,
rodzaju przesyłki (list krajowy, zagraniczny, standardowy, priorytetowy, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru)
b) dla przesyłek nierejestrowanych na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych
kategorii wagowych.
c) dla paczek pocztowych sporządzenie potwierdzenia odbioru paczki zgodnie ze wzorem blankietu
dostarczonym przez Wykonawcę.
Każdy odbiór przesyłek rejestrowanych, nierejestrowanych, paczek sporządzony będzie w dwóch
egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony jest dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia dla
Zamawiającego stanowić będzie potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wzór do oznaczania przesyłek rejestrowanych /priorytetowych,
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/, których znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana przez
Zamawiającego według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę.
Wszystkie wzory, o których mowa w § 2 i stanowią załączniki nr … do …… do niniejszej umowy i są jej
integralną częścią.
1.

2.

3.
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§3
Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je z
Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich
nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.
W odniesieniu do przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, o których mowa w Ustawie
z dnia 26 kwietnia 1964 roku - Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 155), Ustawie z dnia 6
czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 1904), Ustawie z 30 sierpnia 2002
roku - Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 poz. 1369.) Strony ustalają
następujące zasady wykonywania przedmiotu umowy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru takich przesyłek od Zamawiającego w dniu wskazanym
przez Zamawiającego i nadania ich u operatora, o którym mowa w ww. ustawach w dniu, w którym
zostały odebrane od Zamawiającego,
b) Wykonawca zobowiązany jest odebrać od operatora, u którego zostały nadane przesyłki do ich
doręczenia oraz listy nie doręczone oraz przekazać je Zamawiającemu w dniu, w którym zostały
odebrane od operatora nadającego.
c) W przypadku nie nadania przesyłek, o których mowa w zdaniu wstępnym, w dniu odebrania ich od
Zamawiającego odpowiedzialność za opóźnienie i jego skutki dla Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata „potwierdzenie
odbioru” na zasadach określonych w punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia.
W przypadku nieobecności adresata pod wskazanym adresem doręczenia przesyłki, Wykonawca będzie
postępował zgodnie z punktem 4 Opisu przedmiotu zamówienia.

§4
Usługi pocztowe, o których mowa w § 1 realizowane będą na zasadach określonych w aktach prawnych
regulujących świadczenie usług pocztowych:
1) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1481),
2) innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy.

1.

§5
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) umieszczenia na przesyłkach uzgodnionego znaku opłaty pocztowej w postaci pieczątki lub
nadruku, nazwy i adresu odbiorcy, danych nadawcy, ponadto określając rodzaj przesyłki;
b) nadania przesyłek rejestrowanych w stanie uporządkowanym i odnotowanych we wskazanym
przez Zamawiającego rejestrze papierowym. Ewidencja przesyłek rejestrowanych będzie
prowadzona w dwóch kopiach, po jednej dla Zamawiającego oraz Wykonawcy;
c) podania ilości przesyłek nierejestrowanych w rejestrze papierowym przy każdym nadaniu
przesyłek;
d) opakowania przesyłek w sposób zabezpieczający przed dostępem i uszkodzeniem w trakcie
przemieszczania.

2.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznaczeniu, adresie itp. nadanych przesyłek listowych i
paczek, Wykonawca wyjaśnia je telefonicznie z Zamawiającym.

§6
1. Strony
określają
wartość
umowy
na
kwotę
brutto
________________________zł.
/słownie
__________________________________./ i do tej kwoty będzie realizowana umowa.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznej liczby
nadawanych przesyłek pocztowych zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym z
zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania
finansowego określonego w niniejszej umowie
§7
1. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy, a rozliczenia między Stronami z tytułu realizacji
przedmiotu umowy dokonywane będą w ostatnim dniu danego miesiąca.
2. Podstawą rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe brutto
wynikające z formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz faktyczna ilość przesyłek
pocztowych nadanych w okresie rozliczeniowym wynikająca z rejestrów Zamawiającego.
3. W przypadku usługi obejmującej doręczanie przesyłek z opłatą przerzuconą na adresata, podstawę
rozliczeń będzie suma opłat za przesyłki, które faktycznie nadeszły do Zamawiającego, naliczona na
podstawie dokumentów oddawczych lub zestawienia za dany okres rozliczeniowy przygotowanych przez
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
4. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:” wprowadzenia przez
Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do
przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej
usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia
nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym przypadku
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na
dzień wystawienia faktury VAT”
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która nastąpi po zawarciu niniejszej umowy
- zmianie ulega cena brutto a cena netto pozostaje bez zmian; zmiana cen nie wymaga zawarcia przez
strony aneksu do umowy i obejmuje usługi wykonane od następnego miesiąca po dniu wejścia w życie
ustawy zmieniającej stawkę podatku;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która
nastąpi po zawarciu niniejszej umowy – procentowa zmiana ceny proporcjonalna do zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia; zmianie ulega cena netto; zmiana cen wymaga zawarcia
przez strony aneksu do umowy i obejmuje usługi wykonane od następnego miesiąca po dniu zawarcia
aneksu; warunkiem możliwości dokonania zmiany jest:
a) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, wykazu osób pozostających z Wykonawcą w

stosunku pracy, które zarabiają kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za
pracę i aktualizowanie tej listy przez cały okres trwania umowy, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ,
b) uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ma wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę
zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która nastąpi po zawarciu
niniejszej umowy - procentowa zmiana ceny proporcjonalna do zmiany wysokości składki; zmianie
ulega cena netto; zmiana cen wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy i obejmuje usługi
wykonane od następnego miesiąca po dniu zawarcia aneksu; warunkiem możliwości dokonania
zmiany jest uprawdopodobnienie przez Wykonawcę, że zmiana ma wpływ na koszty wykonania przez
Wykonawcę zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zestawienia, o których mowa w § 2 ust.6 i 7 potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury.
7. W przypadku, gdy suma faktur VAT wystawionych do końca okresu obowiązywania umowy nie osiągnie
maksymalnego wynagrodzenia brutto, umowa wygaśnie z upływem okresu, na jaki została zawarta, a
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
8. W przypadku świadczenia usług nie ujętych w formularzu stanowiącym załącznik do oferty Zamawiający
zastrzega, że podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w cenniku usług pocztowych Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu cennik usług
pocztowych

1.

2.
3.
4.

§8
Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT (wraz z zestawieniem nadanych przesyłek potwierdzonych przez
upoważnionego pracownika Wykonawcy) w terminie 3 dni od daty jej wystawienia. Jeżeli faktura zostanie
doręczona Zamawiającemu po 3 dniach od daty jej wystawienia, termin zapłaty wydłuża się
proporcjonalnie do liczby dni opóźnienia doręczenia faktury.
Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań, o
których mowa w ust. 2, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe
z dnia 23 listopada 2012 roku ( Dz.U. 2017, poz.1481).

1.
2.
3.

§10
Termin realizacji umowy - 24 miesiące od dnia 03.09.2018r, przy czym umowa ulega wcześniejszemu
rozwiązaniu w przypadku, gdy, wartość zrealizowanych usług przekroczy łączną kwotę (wartość) brutto
określoną § 6.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spodziewanym terminie przekroczenia kwoty, o której mowa w § 6
ust.1 i wcześniejszym zakończeniu umowy z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w sytuacji
niewykorzystania wartościowego umowy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 11
Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są :

1.
2.

Ze strony Wykonawcy : Pan/i ……………………………… , tel. …………………..,
Ze strony Zamawiającego : Pan/i ………………………………, tel. …………………….

§ 12
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych w
dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych nie wymienionych w umowie, a mających wpływ na realizację
jej postanowień.
§ 13
Strony oświadczają, że nie będą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwościami dokonania takich
zmian, jeżeli zostały określone warunki takich zmian.
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2.
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7.
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4.

§ 14
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10% wartości netto niezrealizowanej części
umowy,
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi
innemu operatorowi, kosztami poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę.
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Pocztowe.
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia
w zapłacie należności.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane łącznie.
Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych do rzeczywistej wysokości poniesionej szkody.

§15
Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach prawa,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowego wykonywania odbiorów lub nadawania
przesyłek listowych lub wykonywania ich niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami
realizacji.
W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo
spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

§16
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na zasadach
określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§17
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w
szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:

ZAMAWIAJCY

WYKONAWCA

