
 

 

 
Umowa Nr .................... 

 
 
Zawarta  w dniu ………………………r. pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie  
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP:669-21-91-946, Regon 330904973, 
reprezentowanym przez: 
Elżbietę Czeszewską - Dyrektora 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………. 
KRS ………………………………….. 
NIP …………………………………... 
REGON ……………………………... 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług 
pocztowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Koszalinie, strony zawierają umowę następującej treści.  
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu  
i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie 
z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Termin trwania umowy 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do 
każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą. Wykonawca gwarantuje doręczenie 
przesyłek na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju zgodnie z międzynarodowymi 
przepisami pocztowymi. 
2. Wykonawca gwarantuje, że posiada placówki pocztowe, które będą czynne, co najmniej 
10 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Wykonawca gwarantuje, że posiada placówki oznakowane w sposób widoczny „szyldem” 
z nazwą bądź logo Wykonawcy, wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Jeżeli placówki 
znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, muszą być 
oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 
4. Wykonawca posiada przynajmniej jedną placówkę w: Koszalinie, Słupsku, Złocieńcu, 
Połczynie Zdroju, Drawsku Pomorskim. 
5. Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po 
upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich 
nadania. 



 

 

6. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. 
7. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 87 i 88 ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1113).  
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek 
rejestrowanych i/lub priorytetowych,  które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek 
listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci 
zastępującego w/w oznaczenia ). 
9. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana według wzoru dostarczonego przez 
Wykonawcę. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) Przygotowania przesyłek do nadawania w formie odpowiadającej wymogom dla 
danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w ustawie  Prawie Pocztowym oraz 
w innych aktach prawnych. 
2) Umieszczania na każdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, 
określając jednocześnie rodzaj przesyłki (zwykły, polecony, polecony-priorytet, paczka) 
oraz pełną nazwę i adres zwrotny Zamawiającego. 
3) Nadawania przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy 
doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 

2. Za wszelkie różnice między stanem wskazanym przez Zamawiającego w ust. 1-3,  
a stanem faktycznym nadanych przesyłek pocztowych odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. 
3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych przesyłek, Zamawiający wyjaśnia je  
z Wykonawcą  telefonicznie. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w tym 
zakresie jest pracownik kancelarii. 
4. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu 
ich odbioru, nadanie przekazanych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym, w którym 
możliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
 

§5 
1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy została ustalona w wysokości 
………………….…… złotych brutto (słownie:………………………….…………………… zł). 
Kwota powyższa uwzględnia wartość podatku VAT obliczoną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy wynikać będzie z ilości i wartości usług 
wykonanych przez Wykonawcę w okresie umownym. 
3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  
4. Do dnia 7-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, Wykonawca 
wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług, sporządzoną na podstawie 
dokumentów nadawczo - odbiorczych, płatną przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ………………………………………..………… bank ………………., Termin płatności faktury 
VAT wynosi do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury. 
5. Szczegółowa specyfikacja załączona do faktury VAT musi zawierać: datę, rodzaj 
przesyłki, numer listu, nadawcę, trasę, cenę, ilość, wagę oraz informację dodatkowe, 
ewentualne uwagi dotyczące danej przesyłki. 
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania polecenia przelewu przez 
Zamawiającego.  
7. Za opóźnienie w uregulowaniu wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć 
Zamawiającemu odsetki w ustawowej wysokości. 
8. Podstawą obliczenia należności, będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub 
zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, 



 

 

potwierdzona co do ich liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub 
oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1.  
9. Zamawiający dopuszcza wystawianie w danym okresie rozliczeniowym przez Wykonawcę 
odrębnych faktur z tytułu zwrotów przesyłek rejestrowanych do siedziby Zamawiającego po 
wykorzystaniu możliwości ich doręczenia adresatom. 
10. "Ilości szacunkowe" rodzajów usług określone w załączniku 1, nie są ilościami 
wiążącymi, a ich nie osiągnięcie nie może wywoływać roszczeń ze strony Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. W  tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje 
się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni po terminie zapłaty mimo pisemnego 
wezwania wystosowanego do Zamawiającego przez Wykonawcę. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  
b) nastąpi zaprzestanie działalności Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usług objętych przedmiotem umowy, tj.  
w przypadku 5-krotnego nienależytego wykonania usługi objętej przedmiotem umowy  
w okresie 30 następujących po sobie dni kalendarzowych. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i zawierać uzasadnienie. 
5. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia nie 
krótszym niż jeden miesiąc w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy, 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności pocztowej, jeżeli wejście  
w życie tych przepisów uniemożliwi realizacje umowy. Okres wypowiedzenia będzie ustalony 
przez Wykonawcę w taki sposób, aby umowa uległa rozwiązaniu przed wejściem w życie 
przepisów, o których mowa w zdaniu poprzednim. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy  
z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy 
przez Wykonawcę, w tym w szczególności  dostarczania uszkodzonych przesyłek, czy 
opóźnienia w ich dostarczaniu. 

 
§ 7 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku rozwiązania umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy; 
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne 
odszkodowanie, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo Pocztowe. 
3. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia,  
w przypadku niedotrzymania umówionego terminu płatności wynagrodzenia.  
 

§ 8 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub 
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy wykonawca 
zaproponuje upusty; 



 

 

2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku 
przekształcenia, przejęcia itp.); 

3) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych  
w umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to 
przekroczenia wartości brutto umowy; 

4) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 
w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.  

5) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen w zakresie  
w jakim zmienia stawkę VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen 
wymaga udokumentowania przez wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez 
zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
Wartość umowy zmienia się odpowiednio. 

6) w zakresie zmiany cen w przypadku akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej nowych taryfikatorów opłat pocztowych, zgodnie z jego zasadami 
określonymi w ustawie Prawo Pocztowe. 

 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu. 
 

 
§ 10 

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 
1. Ze strony Wykonawcy: ………………………….………… ., tel. ………………………… 
2. Ze strony Zamawiającego: …………………..………………, tel. ………………………… 
 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy  
regulujące zasady świadczenia usług pocztowych. 
2. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 
 


