Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy
Umowa WZP.273. ……… .2019
zawarta dnia ………………… 2019 roku, Toruń pomiędzy:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, siedziba: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
NIP: 9561969536, REGON: 092350613, zwane w treści umowy "Nadawcą", reprezentowane przez:
………………… – ………………………………………………………………………………
………………… – ………………………………………………………………………………
Przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa – głównego księgowego budżetu województwa –
………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o treści następującej:
Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie uległy zmianie dane wskazane
w komparycji Umowy, które miałyby wpływ na ważność niniejszej Umowy i są zgodne
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
§1
Przedmiot Umowy
1. Nadawca powierza, a Poczta zobowiązuje się do świadczenia:
1) usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem 2 do
niniejszej Umowy,
2) usługi Poczta Firmowa zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej Umowy,
2. Strony oświadczają, iż zasady korzystania z usług, o których mowa w ust. 1, określają regulacje,
które wskazane są odpowiednio w Załączniku/ach nr 2, 3, oraz dostępne są na stronie
……………………………………………………
3. Nadawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami, o których mowa w ust. 2.
4. Do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie regulacje, o których mowa
w ust. 2, obowiązujące w dniu nadania przesyłek.
5. Zmiana regulacji, o których mowa w ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, pod
warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej …………………………………………
§2
Forma opłaty
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Nadawca będzie uiszczał opłatę w formie opłaty z dołu.
2. Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Nadawcę, bezgotówkowo,
poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym niż nadanie przesyłki, z zastrzeżeniem § 3.
3. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy nie może być wyższa niż
………………………… zł brutto (słownie …………………………………………… złotych ……………groszy).
4. Nadawca zobowiązany jest do:
1) umieszczania na opakowaniu przesyłki pocztowej oznaczenia potwierdzającego wniesienie
opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści:

OPŁATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
Umowa z ………………………………
2) w przypadku odstąpienia od stemplowania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,
zgodnie z postanowieniami przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2, umieszczania
oznaczenia potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub
odcisku pieczęci o treści:
PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA
Umowa z ……………………………………
Nadano w ________________________
(zgodnie z Załącznikiem nr … do Umowy)
Dnia ___-___-_______
(data nadania zgodna ze stanem faktycznym)
3) oznaczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 należy umieszczać w miejscu przeznaczonym na
znak opłaty pocztowej, na stronie adresowej przesyłek listowych (z wyłączeniem przesyłek
listowych z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym i zagranicznym).
§3
Regulowanie opłat
1. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania opłat:
1) za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy,
2) podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi stwierdzone na
podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, w okresie rozliczeniowym, o którym
mowa w pkt 1, zgodnie z cennikami i warunkami cenowymi obowiązującymi w dniu
nadania przesyłek,
3) Poczta zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego,
4) należności wynikające z faktur, Nadawca regulować będzie przelewem na konto wskazane
na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Nadawca
zobowiązany jest określić tytuł wpłaty " Nr …………… Umowa …………”,
5) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Poczty,
6) za nieterminowe regulowanie należności Poczta naliczać będzie odsetki ustawowe za
opóźnienie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu
uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone
będą przez Nadawcę na podstawie noty odsetkowej,
7) w przypadku zalegania przez Nadawcę z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od
wskazanego w pkt 4 terminu zapłaty, usługa począwszy od następnego okresu
rozliczeniowego będzie realizowana z zastosowaniem formy płatności „z góry”, na ogólnie
obowiązujących zasadach. Ponowne zastosowanie formy opłaty „z dołu” nastąpić może
począwszy od następnego okresu rozliczeniowego, po uregulowaniu zaległych należności
wraz z odsetkami,
8) w przypadku opóźnienia Nadawcy w zapłacie za faktury, Poczta ma prawo do zaliczenia
otrzymanych płatności na poczet zaległych należności, w tym odsetek, bez względu na tytuł
podanej płatności,
9) Strony ustalają, że faktury będą:
- wystawiane i przesyłane na adres Nadawcy wskazany w komparycji Umowy,
10) zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w pkt 9 nie wymaga
aneksowania Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Poczty.

2. Nadawca będzie uiszczał opłaty, zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji usług cennikami
Poczty dostępnymi na stronie internetowej …………………… lub w placówkach pocztowych, a
także zgodnie z warunkami cenowymi zawartymi w załącznikach ……… do umowy.
3. Zmiana cennika, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy, pod
warunkiem opublikowania na stronie internetowej ………………………………….
4. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług,
Nadawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług
według obowiązującej stawki.
§4
Powiadamianie Stron
1. Strony oświadczają, że nadzór nad realizacją postanowień Umowy pełnią:
– ze strony Nadawcy: ……………………, tel. …………………, e-mail ……………………………………………
– ze strony Poczty: ……………………, tel. …………………, e-mail …………………………………………………
2. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
Nadawca: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Poczta: …………………………………
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się
przesyłką poleconą, o zmianach określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności
sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. Korespondencję przesłaną na adresy wskazane
w ust. 2, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną, w przypadku nie powiadomienia
drugiej Strony o zmianie swego adresu.
4. Poczta ma prawo do zmiany treści Załączników do niniejszej Umowy. Zmienione Załączniki
zostaną przesłane Nadawcy przesyłką rejestrowaną. Treść załączników (z wyłączeniem
Załącznika nr I do Umowy) wiąże Nadawcę od następnego okresu rozliczeniowego, pod
warunkiem, że zostaną one doręczone Nadawcy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem
okresu rozliczeniowego. W przypadku późniejszego doręczenia Załączników, zmieniona treść
Załączników wiąże Nadawcę od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po dniu
otrzymania informacji o zmianie treści Załączników. Treść Załącznika nr I do Umowy wiąże
Nadawcę od dnia jego doręczenia. Zmiana Załączników w tym trybie nie powoduje konieczności
sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
5. W przypadku niezaakceptowania przez Nadawcę treści zmienionych Załączników, Nadawca
może wypowiedzieć Umowę w terminie 7 dni od dnia doręczenia zmienionych Załączników.
Rozwiązanie Umowy nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego następującego po dacie
otrzymania wypowiedzenia przez Pocztę. W takim przypadku Nadawca zobowiązany jest do
spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Poczty wynikających z niniejszej Umowy w terminie
14 dni kalendarzowych.
§5
Zachowanie tajemnicy
1. Poczta zastrzega, że niniejsza umowa, informacje oraz materiały przekazywane lub
wytworzone w trakcie realizacji Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019
r. poz. 1010 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy naniesiono na nich stosowną klauzulę.
2. Przekazanie, ujawnienie, kopiowanie lub wykorzystanie przez Nadawcę informacji, o których
mowa w ust. 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia niniejszej Umowy stanowi zagrożenie
dla istotnych interesów Poczty.
3. Każde zachowanie Nadawcy spełniające przesłanki określone w ust. 2 i art. 11 wymienionej
ustawy, wiąże się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 i art. 23
powołanej ustawy.
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§6
Obowiązywanie Umowy
Niniejsza Umowa, zostaje zawarta na czas określony, i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez jedną ze Stron, drugiej
Stronie przysługuje prawo jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Zatrudnienie
Poczta oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), osoby
wykonujące na terenie kraju stałą i bezpośrednią obsługę korespondencji objętej przedmiotem
umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z regulacjami wynikającymi z
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.).
Na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz na kwartał Poczta będzie
zobowiązana do przedstawienia oświadczenia o liczbie osób, o których mowa wyżej według
stanu na ostatni dzień kwartału.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Poczty, możliwe jest
zastąpienie wyżej wymienionej osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem,
że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
§8
Poczta zobowiązuje się zapłacić na rzecz Nadawcy karę umowną w wysokości 1 %
niewykorzystanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, z tytułu nie wykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Do kategorii nie wykonania przedmiotu zamówienia należy:
– nie nadanie w danym dniu roboczym prawidłowo przygotowanych do nadania przesyłek
Nadawcy,
– nie dostarczenie w danym dniu przez Pocztę przesyłek do Nadawcy i nieodebranie przez
Pocztę prawidłowo przygotowanych przesyłek od Nadawcy.
2) Do kategorii nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia należy:
– 5-krotnego w ciągu miesiąca rozliczeniowego nie dostarczenia w wyznaczonych
godzinach poczty przeznaczonej dla Nadawcy oraz nie odebrania w wyznaczonych
godzinach przesyłek do nadania od Nadawcy.
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź nie wykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu zamówienia Poczta zapłaci Nadawcy odszkodowanie i inne świadczenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz.
2188 z późn. zm.).
Kara umowna oraz odszkodowanie i inne świadczenia będą mogły być potrącane z kwoty
wynagrodzenia przysługującego Poczcie. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia
naliczonych kar umownych poprzez wystawienie stosownej noty księgowej z terminem
płatności 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wykonawcy, po przeprowadzeniu
postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.

4. W przypadku nie wywiązywania się Poczty z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących
czynności opisane w przedmiocie zamówienia na umowę o pracę, Poczta będzie zobowiązana
do zapłacenia kary umownej Nadawcy, w wysokości 1% niewykorzystanego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
5. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 Poczta
każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 100,00 zł.
6. W przypadku pięciokrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 7 ust. 2 lub
zmiany sposobu zatrudnia osób, Nadawca ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo
kary umowne wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom do dnia 31 grudnia 2021 r.
przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części.
2. Nadawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) chociażby część majątku Poczty zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym;
3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Poczty lub Poczta przystąpiła do likwidacji swojego
przedsiębiorstwa;
4) Poczta, pomimo pisemnych zastrzeżeń Nadawcy nie wykonuje zobowiązań wynikających
z umowy lub wykonuje je nienależycie.
3. Poczcie przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Nadawca nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania lub w przypadkach określonych w art. 16 ust. 1
pkt 1, 2, 3, i 5 Prawa pocztowego w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia niniejszej
umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
§ 10
Rozstrzyganie sporów
Spory mogące wyniknąć pomiędzy Nadawcą a Pocztą, rozstrzygać będzie sąd właściwy zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 11
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem zmian Załączników do Umowy oraz przypadków określonych w § 1 ust. 5
i § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 3, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 2 Umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W przypadku nadania w okresie roku kalendarzowego powyżej 50 tys. sztuk przesyłek
listowych, o których mowa w Załączniku/ach nr 2 do Umowy, Nadawca zobowiązuje się do
przekazywania danych o przesyłkach za pośrednictwem aplikacji Elektroniczny Nadawca,
dostępnej pod adresem ……………………………………………………………….
2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług Nadawca może wnieść
w postaci elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej
……………………………………… lub na adres e-mail:
- dla przesyłek w obrocie krajowym: ………………………………………………………………
- dla przesyłek w obrocie zagranicznym: ……………………………………………………………..

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie Regulaminy usług,
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego, Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej, przepisy Prawa pocztowego i Kodeksu
cywilnego z tym, że do Umowy nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
4. Jednostki organizacyjne Poczty świadczące usługi oraz jednostki organizacyjne Nadawcy
wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
5. Umowę niniejszą wraz z Załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
§ 13
1. Poczta, jako Podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się przetwarzać dane osób
fizycznych, z zachowaniem wymogów prawa oraz przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Zakres odpowiedzialności i obowiązków, w szczególności w odniesieniu do wykonywania praw
przysługujących osobom, których dane dotyczą, Strony niniejszej umowy określą w odrębnej
umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykaz Załączników:
Załącznik nr 1 - Wykaz operacyjny
Załącznik nr 2 - Usługi powszechne
Załącznik nr 3 - Zasady realizacji usługi Poczta Firmowa
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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