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AKTUALIZACJA 05.01.2023 

UMOWA NR ………………… (WZÓR) 

 

zawarta .......................... w Żabiej Woli pomiędzy: 

Gminą Żabia Wola, z siedzibą w Żabiej Woli (96-321), ul. Główna 3, posiadającą NIP: 8381426472, 

REGON: 750148578, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Żabia Wola – Pana Piotra Rybkę, 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy –Pani Bożena Kot,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” lub „Operatorem”. 
 

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

Tryb zawarcia umowy 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie art. 359 ust. 2 jako 

usługa społeczna oraz art. 275 pkt 1) tj. w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania 

pn.: „Świadczenie usług pocztowych w roku 2023” w następstwie wyboru przez Zamawiającego 

oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Operator przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbieraniu 

przyjmowaniu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu 

Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym- 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze 

zm.) oraz międzynarodowych przepisów pocztowych.  

2. Niniejsza umowa będzie realizowana zgodnie z następującymi dokumentami: 

1) opis przedmiotu zamówienia 

2) formularz oferty Wykonawcy 

- stanowiącymi załączniki  odpowiednio nr 1 i nr 2 do umowy .  

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres realizacji zamówienia placówki 

w Gminie Żabia Wola, dając Zamawiającemu możliwość dostarczenia własnym transportem 

do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki 

u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z którym zostanie 

podpisana umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej 

do godziny 15:00 i musi być zlokalizowany w Gminie Żabia Wola. 
 

§ 2. 

1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i Zamawiającego w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). 
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Informacje te nie mogą być ujawniane w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim przez żadną ze 

stron.  

2. Na żądanie uprawnionych organów administracyjnych i sądów informacje, o których mowa w ust. 

1 mogą zostać udostępnione, ze względu na obowiązujące przepisy prawa.  
 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie niniejszej umowy nie przekroczy kwoty  

……………………..  zł, (słownie: ………………………………………………….). 

2. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania wartości brutto umowy ponosi Zamawiający. 

3. Rozliczenia 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. 

4. Okres rozliczeniowy opłaty z dołu ustala się na koniec miesiąca kalendarzowego. 

5. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe 

brutto za poszczególne przesyłki pocztowe oraz faktyczna ilość przesyłek odebranych w okresie 

rozliczeniowym od Zamawiającego, wynikająca z rejestrów Zamawiającego. 

6. Do obliczenia należności jednostkowych za usługi Operatora stosowane będą ceny jednostkowe 

brutto za przesyłki pocztowe, paczki pocztowe oraz inne usługi, zawarte w ofercie (załącznik nr 2 

do umowy).  

7. Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 

obowiązywania umowy; wyjątek stanowi zmiana cen jednostkowych pod warunkiem 

zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony 

przez Prawo Pocztowe bez konieczności składania wniosku wraz ze szczegółową kalkulacją  

a jedynie po złożeniu oświadczenia, że podwyżka cen świadczonych usług obejmuje nie tylko 

jednostki sektora finansów publicznych. Wyjątek stanowi klauzula waloryzacyjna określona 

w umowie. 

8. Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, 

podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat 

za usługi pocztowe świadczone przez Operatora, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 

9. Zestawienie odebranych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzajów i wagi oraz zestawienia innych 

usług objętych przedmiotem umowy, wraz z podaniem ilości, potwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będą podstawę  do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

10. Faktura będzie zawierała następujące dane:  

Nabywca:  

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, NIP: 8381426472; 

Odbiorca: 

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 

11. Termin płatności wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury , wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 9. 

12. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

13. Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.): PEF 838-14-26-472. 

14. Minimalna gwarantowana wartość świadczenia wynosi 50% kwoty wskazanej w ust. 1. 

§ 4. 
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Umowa obowiązuje Strony przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 02.03.2023 r. do dnia 28.02.2024 r.  
 

 

§ 5. 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):  

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca w celu realizacji zamówienia 

zapewnił zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności określonych w SWZ, 

pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 3.  

2) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, 

przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej umowy wraz z wykazem osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz 

wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu –

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w 

kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w 

niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, 

3) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu 

oryginały oraz jednocześnie przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców zasobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać poświadczona za zgodność  

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Wykonawcę oraz podwykonawcę, 

pseudonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, 

w szczególności art. 4 pkt. 5 RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków pracownika i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w SWZ.  

§ 6. 

1. Strony uprawnione są do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesiąca okresu 

wypowiedzenia bez podania przyczyny. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W związku z brzmieniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:  

1) zmiany godzin nadawania, dostarczania przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian w strukturze 

Zamawiającego, 
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2) w zakresie o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia 

przedmiotu umowy w sytuacji większej ilości wysyłanych przesyłek niż oszacowano; w takiej 

sytuacji możliwe jest zwiększenie wartości umowy, 

3) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz zmiany „cen jednostkowych brutto” w 

poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym (stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez 

Prawo pocztowe - po zatwierdzeniu nowego cennika przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen 

jednostkowych poszczególnych usług ,spowodowana zmianą: 

a) 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 (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 2207), 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

Zamawiający, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi, uwzględniając przy tym 

zmiany określone w pkt b) i c), obowiązujące na dzień wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że 

Wykonawca uprzednio zawiadomi Zamawiającego o takich zmianach i wykaże ich wpływ na ceny 

jednostkowe. 

§ 7. 

1. W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca/Operator może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie to wywołuje skutek natychmiastowy, 

wraz z doręczeniem oświadczenia o odstąpieniu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego, 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz inne przepisy prawa  mające związek z przedmiotem umowy. 
 

§ 8. 

1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia Operator zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie  

i inne roszczenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w przygotowaniu lub odbiorze przesyłek  

w przypadku działania siły wyższej, a także w przypadku zaistnienia innych przyczyn od Stron 

niezależnych. 

3. Podstawą do naliczenia kar, o której mowa powyżej, będą adnotacje dotyczące daty i godziny 

odbioru przesyłek. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca;  

2) 50 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia dowodów potwierdzających 

zatrudnienie osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 1) w terminie o którym mowa w § 5 ust 1 pkt. 

2);  

3) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, podczas których nie spełniony był wymóg o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

1), w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia tego wymogu – za każdy 
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przypadek jego naruszenia. Wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia o którym mowa 

zdaniu poprzedzającym ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia niniejszego wymogu.  

4) 0,1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 3) - za każdy przypadek naruszenia.  
  

§ 9. 

1. W związku z faktem, że umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) minimalny poziom zmiany kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę 

Wykonawcy, 

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów 

lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 

w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy (w szczególności 

wskaźnika spadku siły nabywczej pieniądza); poziom zmiany będzie stanowił różnicę kosztów 

wynikających z ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, 

za który wnioskowana jest zmiana a wysokością kosztów wynikających z komunikatu Prezesa 

GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

3) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie 

wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku 

potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 

zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 

Strony Umowy,  

4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 6-go miesiąca obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

2. Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

w  wyniku  waloryzacji,  o  której  mowa  w  ust.  1 wynosi  15 %  wynagrodzenia jednostkowego 

brutto za przesyłki pocztowe, paczki pocztowe oraz inne usługi, określonego w ofercie 

Wykonawcy. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

3. Przez zmianę wysokości wynagrodzenia należy rozumieć jego zwiększenie jak również obniżenie. 

 

§ 10. 

1. Ewentualne spory na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze 

wspólnych uzgodnień. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Powyższe zachowuje swoją ważność także na wypadek 

odstąpienia od umowy.  

4. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Operatora. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załączniki: 

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Nr 2 – formularz ofertowy. 


