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 ZAŁĄCZNIK NR 5  

NR SPR. AZ/231/4/14 

UMOWA NR ….. /2014 
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nr AZ/231/4/14 w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
dnia …………….. r. w Łodzi 

pomiędzy  

Strażą Miejską w Łodzi, 90 – 119 Łódź, ul. Kilińskiego 81  

NIP 725-12-02-006 REGON 470006145  
- zwaną dalej „Zamawiającym” - reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………………………...  

 

a  
firmą …………………………, z siedzibą w ……………………………….., wpisaną do 

……………………………………….. prowadzonego przez…………………………………. pod 

numerem …………………………….  

NIP …………………………. REGON ……………………………  
- zwaną dalej „Wykonawcą” - reprezentowaną przez:  

 

……………………………………………………………………………………………..  

następującej treści:  

§ 1 
1. Wykonawca oświadcza, iż zasady korzystania z usług pocztowych wymienionych w § 2 ust. 1, 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych usług, 

uprawnienia Nadawcy i adresata oraz procedury reklamacyjne określają niżej wymienione akty 

prawne:  

1) ustawa 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529); 

2) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2013.1468); 

3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 395 z póź. zm.); 

4) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 

555 z póź. zm.); 

5) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); 

6) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, 

poz. 296 z póź. zm.); 

7) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 

2010 r., Nr 190 poz. 1277); 

8) międzynarodowe przepisy pocztowe  

oraz inne przepisy, które Wykonawca ma obowiązek stosować. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami wskazanymi w ust. 1.  

3. Do świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 mają zastosowanie przepisy wskazane  

w ust.1, obowiązujące w dniu nadania przesyłek.  

4. Zmiana przepisów wskazanych w ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, pod 

warunkiem ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.  
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§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego niżej 

wymienionych usług pocztowych:  

 

1) w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych w zakresie:  

a) przesyłek listowych nierejestrowanych,  

b) przesyłek listowych rejestrowanych,  

c) przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością  

d) paczek pocztowych,  

e) paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością  

2) w obrocie krajowym w zakresie:  

a) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych,  

b) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych,  

3) w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym  

i zagranicznym,  

4) w zakresie przesyłek zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia 

lub wydania odbiorcy za pośrednictwem placówek oddawczych Wykonawcy wymienionych  

w Załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu przekazania ich przez Zamawiającego 

Wykonawcy.  

3. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju  

i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.  

4. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby 

Zamawiającego, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie 

odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 

5. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych muszą być zapewnione przez Wykonawcę.  

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie uiszczał opłatę pocztową w formie 

opłaty z dołu. Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez 

Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym niż dzień 

nadania przesyłek, z uwzględnieniem zasad rozliczania i regulowania należności, o których mowa 

w § 4.  

§ 3 
Warunkiem zastosowania formy opłaty z dołu jest nadanie przesyłek, o których mowa w § 2 ust.1, 

zgodnie z przepisami określonymi w § 1 ust. 1, a w szczególności wykonanie przez 

Zamawiającego czynności polegających na:  

1) nadawaniu przesyłek w placówkach Wykonawcy wymienionych w Załączniku nr 1 do 

Umowy, w godzinach otwarcia;  

2) umieszczaniu na przesyłkach adresu Zamawiającego i adresata według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Umowy (treść załącznika zostanie ustalona z Wykonawcą przed podpisaniem 

niniejszej umowy);  

3) umieszczeniu na stronie adresowej przesyłek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oznaczenia 

potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci  

o treści ustalonej z Wykonawcą;  

4) umieszczaniu na każdej przesyłce priorytetowej oznaczenia „PRIORYTET/ PRIORITAIRE”;  

5) sporządzaniu w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla placówki 

nadawczej Wykonawcy:  

a) pocztowej książki nadawczej - dla przesyłek rejestrowanych,  

b) zestawienia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy - dla przesyłek 

nierejestrowanych (treść załącznika zostanie ustalona z Wykonawcą przed podpisaniem niniejszej 

umowy);  

6) nadawaniu przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazaniu przesyłek ułożonych stroną 

adresową w tym samym kierunku:  
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a) rejestrowanych – według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, dokonywanych  

z uwzględnieniem podziału na: poszczególne rodzaje usług, przesyłki krajowe i zagraniczne, 

ekonomiczne i priorytetowe oraz gabaryt A i B;  

b) nierejestrowanych – w podziale wynikającym z zestawienia, o którym mowa w pkt 5) lit. b.  

 

§ 4 
Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności.  

1. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  

2. Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki oraz zlecone 

usługi komplementarne, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych,  

w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z formularzem cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty z dnia ………………………..  

3. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym wystawianie faktur 

VAT, dokonywane będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.  

4. Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto 

wskazane w treści faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

W treści przelewu Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty "umowa Nr 

………………………, wpłata za fakturę Nr …… z dnia ……”.  

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy..  

6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe oraz 

zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania należności. Odsetki 

ustawowe za niezapłacone w terminach faktury VAT płacone będą przez Zamawiającego na 

podstawie noty odsetkowej.  

7. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od 

wskazanego w ust. 4 terminu zapłaty, usługa począwszy od następnego okresu rozliczeniowego 

będzie realizowana z zastosowaniem formy płatności „z góry”. Ponowne zastosowanie formy 

opłaty „z dołu” nastąpić może począwszy od następnego okresu rozliczeniowego, po 

uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami.  

8. Faktury VAT będą wystawiane wraz ze specyfikacją oraz przesyłane na adres: Straż Miejska 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź, NIP 725-12-02-006.  

 

§ 5 
Placówki Wykonawcy wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy mają prawo odmówić 

przyjmowania od Zamawiającego przesyłek na podstawie niniejszej umowy w razie opóźnienia 

Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawcy.  

 

§ 6 
1. Ceny określone w formularzu cenowym, który stanowił Załącznik nr 1 do oferty z dnia 

……………… ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe 

wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen 

wynikających z formularza cenowego załączonego do protokołu z negocjacji. Wykonawca ma 

obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, 

wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.  

2. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) 

oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.  

 

§ 7 
Wartość usług pocztowych zakupionych na podstawie niniejszej umowy przez cały okres jej 

obowiązywania nie może przekroczyć …………………………………… zł. brutto, słownie: 

………………………………………………………………………………………..……….. .  

§ 8 
1. Umowa obowiązuje począwszy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.  
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2. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, z chwilą, gdy 

zostanie wyczerpana kwota określona w § 7, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek bieżącej kontroli 

poziomu wykorzystania tej kwoty należy do Zamawiającego.  

 

§ 9 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z postanowień umowy  

w przypadku wystąpienia siły wyższej i jej następstw.  

 

§ 10 
1. Rozwiązanie umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze Stron, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.  

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach podatkowych i przepisach 

prawnych regulujących działalność pocztową, których wejście w życie uniemożliwi realizację 

usług na warunkach określonych niniejszą umową.  

3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo 

jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz  

z podaniem przyczyny rozwiązania.  

 

§ 11 
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się, 

przesyłką poleconą priorytetową za potwierdzeniem odbioru, o zmianach dotyczących 

określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej 

umowy. Korespondencję przesłaną na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, każda ze 

Stron uzna za prawidłowo doręczoną, w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne 

skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.  

2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:  

Zamawiający: Straż Miejska w Łodzi, ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź  

Wykonawca: ……………………………………………………………….  

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści załączników do niniejszej umowy. 

Przekazanie Zamawiającemu zmienionych załączników w formie pisemnej, posiada moc wiążącą 

od daty ich doręczenia i nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 12 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej Umowy są: 

1) z ramienia Zamawiającego: …………………………………….. 

2) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………... 

 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności z wyjątkiem przypadków określonych w § 1 ust 4 i § 11 niniejszej Umowy.  

 

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać 

polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony 

rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony zobowiązują 

się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast i dobrowolnie. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy-Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy- Prawo pocztowe.  

4. Integralną częścią niniejszej Umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy z dnia ……………………………..  

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

każdej ze Stron 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca  
    

 

 

 

.................................................     ....................................................  
(imię i nazwisko oraz funkcja)       (imię i nazwisko oraz funkcja) 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……. / 2014 z dnia ……………. 

Wykaz placówek nadawczych oraz oddawczych 

Lp. 
Nazwa i adres jednostki 

organizacyjnej 
Placówka nadawcza Placówka oddawcza 

1 
Siedziba Zamawiającego 

ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź 

  

2 
Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty 

ul. Mokra 10, 91-034 Łódź 

  

3 

Oddział Dzielnicowy Łódź-Górna 

ul. Politechniki 32, 93-590 Łódź 

  

4 

Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie 

ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 

Łódź 

  

5 

Oddział Dzielnicowy Łódź-

Śródmieście 

ul. Piotrkowska 112, 90-007 Łódź 

  

6 

Oddział Dzielnicowy Łódź-

Widzew 

Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź 

  

7 

Wydział Kontroli Ruchu 

Drogowego 

ul. Rydla 19, 93-203 Łódź 

  

 

 

Zamawiający      Wykonawca  
 

 

.................................................     ....................................................  
(imię i nazwisko oraz funkcja)       (imię i nazwisko oraz funkcja) 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr ……. / 2014 z dnia ……………. 

 

Wzór adresowania kopert 
(treść zostanie ustalona z Wykonawcą przed podpisaniem umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca  
 

 

.................................................     ....................................................  
(imię i nazwisko oraz funkcja)       (imię i nazwisko oraz funkcja) 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr ……. / 2014 z dnia ……………. 

 

Wzór zestawienia przesyłek nierejestrowanych 
(treść zostanie ustalona z Wykonawcą przed podpisaniem umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca  
 

 

.................................................     ....................................................  
(imię i nazwisko oraz funkcja)       (imię i nazwisko oraz funkcja) 


