Załącznik Nr 3 do ogłoszenia
Istotne postanowienia umowy
1. Przesyłki w celu ich nadania będą dostarczane przez Zamawiającego do placówki
nadawczej Wykonawcy, raz dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00 a 14:30. Przesyłki te będą nadawane w dniu ich dostarczenia do
placówki nadawczej.
2. Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do
każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą w sposób jednolity, przy zapewnieniu
odpowiedniej dostępności placówki tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545) lub z innymi
obowiązującymi przepisami w tym zakresie Wykonawca powinien posiadać odpowiednią
ilość placówek zdawczo – odbiorczych, placówki winny być czynne co najmniej 5 dni w
tygodniu, z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek z odpowiednią
częstotliwością w zakresie doręczeń przesyłek (co najmniej w każdy dzień roboczy i nie
mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz w
sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór
przesyłki rejestrowanej.
Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez
placówkę operatora ma moc dokumentu urzędowego art. 17 ustawy z dnia 23.11.2012r
Prawo pocztowe (Dz. U.2016.1113)
3. W przypadku nadania przesyłki z potwierdzeniem odbioru, Wykonawca będzie doręczał
Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie
po dokonaniu doręczenia przesyłki. Potwierdzenie odbioru winno zawierać datę odbioru
i czytelny podpis odbiorcy oraz powinno być prawidłowo uzupełnione
przez
doręczającego .
4. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi
zawiadomienie· (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i
kiedy adresat może odebrać przesyłkę w placówce - wymagana placówka na terenie
każdej z gmin. Placówka ta winna być czytelnie oznaczona widocznym szyldem, a także
dostosowana dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Posiada wyodrębnione stanowisko, którego głównym zadaniem jest obsługa klientów w
zakresie usług pocztowych
5. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia
pierwszego zawiadomienia.
W przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie
poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia.
Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem
przyczyny nieodebrania przez adresata.
6. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia jest równy
kosztowi wysłania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przygotowania przesyłek do nadania w formie odpowiadającej wymogom
dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonych w ustawie, rozporządzeniu
oraz innych aktach prawnych.
2) nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć:
a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki
nadawczej, sporządzonej w dwóch egzemplarzach, z których każdy oryginał
będzie przeznaczony dla placówki nadawczej Wykonawcy w celach
rozliczeniowych, a kopia dla Zamawiającego stanowić będzie potwierdzenie
nadania danej partii przesyłek,

b) dla przesyłek nierejestrowanych (zwykłych) – zestawienia ilościowego przesyłek.
c) umieszczenia na każdej nadawanej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego
adresem oraz będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty
za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z
Wykonawcą.
8. Do przesyłek używane będą koperty Zamawiającego.
9. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym.
10.Zamawiający będzie korzystał w własnych wzorów druku potwierdzenia określonego
w załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.
11. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić
do Wykonawcy po upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później
jednak niż 12 miesięcy od dnia jej nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację
nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
12. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny zgodny ze standardami
określonymi w odpowiednich normach,
2) sporządzania przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy
doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
3) sporządzania w dwóch egzemplarzach zestawień ilościowo – wartościowych nadanych
przesyłek nierejestrowanych.
4) sporządzania w dwóch egzemplarzach zestawień ilościowych nadanych przesyłek
rejestrowanych
13. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany osobiście
14. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U.2012.1529) i wewnętrznymi regulaminami Wykonawcy,
wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile regulaminy te nie
pozostają w sprzeczności z
postanowieniami niniejszej umowy i Ogłoszenia o
zamówieniu.
15. Zadeklarowania do realizacji zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych osób
zatrudnionych na umowę o pracę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 15 dni po
zakończeniu każdego kwartału do złożenia oświadczenia zawierającego informację o
liczbie osób zatrudnionych na umowę o prace w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy wraz z przedłożeniem do wglądu kopii umów o pracę osób zatrudnionych do
realizacji przedmiotu umowy.
16. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn liczby usług
zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym przyjętym jako l miesiąc
kalendarzowy oraz opłat określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do oferty Wykonawcy (sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do
Ogłoszenia). Liczba i waga będą potwierdzane na podstawie dokumentów nadawczych
lub oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie
wypłacane na podstawie faktury po zakończeniu okresu rozliczeniowego (opłata z dołu).
17. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu
przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem:
a) zmiany stawki VAT od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
d) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie cen na usługi pocztowe
18. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z opustów oferowanych przez
Wykonawcę w toku realizowanej umowy.
19. Postanowienia wewnętrznych uregulowań Wykonawcy sprzeczne z niniejszą umową
i SIWZ, a nie wynikające z powyższych aktów prawnych, nie wiążą Zamawiającego.

20. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji uzyskanych w związku
z realizacją umowy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i
Zamawiającego w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być ujawnione
w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim przez żadną ze Stron.
21. Zamawiający oświadcza, że wartość nominalna usług nie przekroczy kwoty
………………… brutto w okresie obowiązywania umowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr …. do umowy .
23. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
w przypadku nie wykorzystania ilości przesyłek określonych w ofercie, gdy podane
ilości
mają charakter orientacyjny i nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek
roszczenie
z tytułu nie wykorzystania podanej ilości.
24. Rozliczenia finansowe między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy
dokonywane będą z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z
zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
25. Okres rozliczeniowy opłaty „z dołu” za usługi objęte przedmiotem zamówienia ustala się
na miesiąc kalendarzowy.
26. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane
będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
27. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie … dni od daty otrzymania faktury, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
28. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
29. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku
lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne
roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe oraz
przepisów k.c..
30. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
31. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
32. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną;
1) w wysokości 10 % ceny brutto oferty, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) w wysokości 10% kwartalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy za każdy przypadek niedostarczenia Zamawiającemu oświadczenia
oraz kopii umów o których mowa w § …..(pkt 15 istotnych postanowień umowy)
potwierdzające zadeklarowaną liczbę osób zatrudnionych na umowę o pracę w
przeliczeniu na pełny etat do realizacji zawartej umowy na świadczenie usług
pocztowych.
33. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością
kary.
34. W przypadku, gdy Zamawiający poniósł z ww. przyczyn szkodę przekraczającą
wysokość odszkodowania lub kary umownej, może on dochodzić odszkodowania
za szkodę w pełnej wysokości od Wykonawcy na zasadach ogólnych.
35. W razie naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania,
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania jej z należnego mu
wynagrodzenia.
36. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od umowy w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

37. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego
dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności
dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie
Zamawiającego nałożonych na niego przez zmianę prawa.
38. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających
wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
39. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
40. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego
z przepisami, o których mowa w pkt 38.

