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Załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna”.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na
rzecz Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów – zgodnie z
postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481).
2. Zasady korzystania z usług, a także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego ich
wykonania określone są w:
a) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481),
b) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi
pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468 ze zm.),
c) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545).
3. Usługi w zakresie doręczania wszystkich przesyłek muszą być świadczone z uwzględnieniem zasad wynikających z
przepisów następujących ustaw:
a) z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),
b) z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
c) z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904).
d) z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.),
e) z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017
r., poz. 1369 ze zm.)
Zamawiający zwraca uwagę, że część przesyłek, będzie nadawana w trybie art. 57 § 5 k.p.a., art. 12 § 6 pkt 2
Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 k.p.c., art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, art. 124 k.p.k., czyli za pośrednictwem operatora wyznaczonego.
4. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego
przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz
przesyłek rejestrowanych. Wzór zestawień przesyłek pocztowych Strony ustalą przed zawarciem umowy.
5. Przez przesyłki pocztowe rozumie się:
a) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane tj. przesyłki nadane bez pokwitowania,
b) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki nadane za pokwitowaniem,
c) paczki pocztowe,
d) przesyłki kurierskie.
6. Zestawienia ilościowe, o których mowa w pkt 4 sporządzane będą na dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem:
oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób
czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj oraz
znak opłaty.
7. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym
Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia, określając jednocześnie rodzaj przesyłki i znak
opłaty.
8. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach roboczych od poniedziałku
do piątku.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania i odbierania przesyłek do/z siedziby Zamawiającego – Urząd
Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno (Biuro Obsługi Klienta). Wykonawcy zobowiązany jest
dostarczać przesyłki w godzinach od 07:30 do 08:30, natomiast odbierać w godzinach od 14:00 do 15:00 w dni
robocze Zamawiającego.
10. Wykonawca zapewni doręczanie przesyłek nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami (nie tylko na terenie Unii Europejskiej).
11. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata „zwrotne potwierdzenie
odbioru” niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy
pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może
odebrać przesyłkę (także drugie awizo) stosownie do przepisów wskazanych w pkt 3 niniejszego postanowienia. Po
upływie terminu odbioru przesyłka (w przypadku jej nieodebrania przez adresata) niezwłocznie zwracana jest
Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. W przypadku przesyłek w obrocie
zagranicznym obowiązywać będą zasady określone w przepisach międzynarodowych.
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12. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po
wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. W przypadku niezrealizowania usługi potwierdzenia odbioru opłata za
usługę potwierdzenia odbioru będzie zwracana przez Wykonawcę Zamawiającemu.
13. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki
rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do biegu
terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
14. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Wykonawcy,
obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem nie
wykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę.
15. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami
rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481).
16. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania
przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania.
17. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji z
zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy danego kraju.
18. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem
wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług przez operatora
wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545).
19. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki
ustawowe liczone od kwoty objętej zwłoką.
20. W przypadku nie wykonania usługi pocztowej Wykonawca niezależnie od należytego odszkodowania zwraca w
całości opłatę pobraną za wykonanie usługi pocztowej.
21. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty całkowitej wartości
usług stanowiącej wartość brutto oferty, w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania przez
którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego.
22. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% kwoty, w przypadku
odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.
23. W przypadku niedotrzymania terminów rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w pkt 17 Zamawiającego naliczy
karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości usług za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej
nie dotyczy przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1468 ze zm.).
24. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraża zgodę.
25. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich
firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego
podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
26. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego:
a) o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej, w terminie 3 dni od daty zawieszenia
albo zakończenia tej działalności,
b) o złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru operatorów pocztowych, w terminie 3 dni od daty
złożenia takiego wniosku,
c) o otrzymaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zakazie wykonywania
działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru, w terminie 3 dni od daty otrzymania tej decyzji.
27. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek. Nie dopuszcza się stosowania
opakowań Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza stosowanie opakowań Wykonawcy dla
przesyłek kurierskich.
28. Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego bezpłatne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO)
dla przesyłek krajowych i zagranicznych z zastrzeżeniem, że druki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego Zamawiający zapewni sobie we
własnym zakresie.
29. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o
osobie dokonującej zabezpieczenia.
30. Uiszczanie opłat pod przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej. Zamawiający
będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku
pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.
31. Podstawą rozliczeń finansowych będzie:
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a)

32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.

suma opłat za faktycznie nadane przez Zamawiającego przesyłki pocztowe w okresie jednego
miesiąca, stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych ,
b) wskazana przez Wykonawcę miesięczna zryczałtowana opłata za odbiór przesyłek z siedziby
Zamawiającego w wysokości wskazanej w ofercie. Kwota ta będzie uiszczana przez Zamawiającego
za każdy miesiąc realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt udostępnić Zamawiającemu pieczęcie do znakowania właściwej
opłaty przesyłek lub inne urządzenie, które umożliwi oznakowanie opłaty przesyłek.
Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zawiera szczegółowy
formularz kalkulacji cenowej stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Podane na formularzu cenowym ilości mają
charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze
strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy szacunkowa ilość przesyłek/ zwrotów – nie zostanie
w pełni wykorzystana do terminu zakończenia umowy.
Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać szacunkowej ilości przesyłek i zwrotów albo zwiększyć ilość
przesyłek, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym suma wynagrodzenia za realizowany przedmiot
zamówienia, (z uwzględnieniem cen wskazanych w ofercie) nie przekroczy kwoty ogólnej wartości zamówienia
(ceny oferty). W takim przypadku (opisanym w zdaniach poprzedzających) Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia tylko za zrealizowaną usługę zgodnie z ilością nadanych przez Zamawiającego przesyłek i zwrotów.
Ostateczne, większe ilościowe wykonanie poszczególnych elementów umowy (przekroczenie szacunkowej ilość
przesyłek i zwrotów dla poszczególnych pozycji), w sytuacji gdy wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania
umowy nie przekroczy ogólnej wartości zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. Rzeczywiste wynagrodzenie
Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz
opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie
rozliczone w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne
w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Faktury VAT będą wystawiane na Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno NIP: 697 – 22
– 59 – 898.
Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcę w formularzu szczegółowej kalkulacji cenowej (załącznik nr 8
do SIWZ) będą niezmienne w całym okresie trwania umowy. Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 23
listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tych
cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony
przez przywołaną wyżej ustawę.
Przez użyte w niniejszych postanowieniach pojęcie gabaryt A i gabaryt B przesyłek listowych będących
przedmiotem zamówienia o wadze do 2000g należy rozumieć:
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x l40 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokości 230 mm.
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z
tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
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 daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania płatności za
czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy:
a) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do świadczenia usług zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami,
b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
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b)

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy,
wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron
musi udokumentować,
c) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania
osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te
zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
e) zmianę zapisów umowy, w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze
bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności,
f) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
2) zmiany cennika maksymalnych opłat na powszechne usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), jeżeli zmiana ta będzie korzystna
dla Zamawiającego
3) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), oferowanych przez Wykonawcę
w trakcie trwania umowy, pod warunkiem, że oferowane programy rabatowe będą korzystne dla
Zamawiającego.
Ewentualne spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Strony w drodze
wzajemnych negocjacji.
W przypadku, gdy ugodowe rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, poddany on zostanie rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa pocztowego.
Umową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami oraz
ofertą Wykonawcy.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących
czynności określone Rozdziale 3 w pkt. 32 SIWZ,
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez
wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z
pracownikami wykonującymi czynności wskazane w Rozdziale 3 pkt 32 SIWZ.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o którym mowa w pkt. 47 lit. a) i b) powyżej w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary
umownej w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, a także zawiadomieniem Państwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w pkt. 47 lit. a) i b)
powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną
za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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