
Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

zawarta w dniu …………………….r. w Sokółce pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w 

Sokółce, ul. Kryńska 40 reprezentowanym przez 

............................................................................................................................., zwanym dalej 

Zamawiającym,  

a ............................. z siedzibą w ..................... ul. ............... reprezentowaną przez ............., 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie – świadczenie na 

rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce i Filii w Dąbrowie Białostockiej usług 

pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych według potrzeb, 

doręczania zwrotów przesyłek listowych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub 

wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym 

doręczeniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 

1481 z późn. zm.) i aktów wykonawczych oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, Ogłoszeniem o zamówieniu i ofertą Wykonawcy z dnia ........... 2018r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania przesyłek w wyznaczonych placówkach 

Wykonawcy zlokalizowanych na terenie miast: Sokółka i Dąbrowa Białostocka oraz 

dostarczania ewentualnych zwrotów do siedziby Zamawiającego w Sokółce  

i Dąbrowie Białostockiej. 

3. Wykonawca oświadcza, że realizacja zadania:  

1) na terenie miasta Sokółka wykonywana będzie przez placówkę pocztową 

zlokalizowaną przy ul. ..................................................... ,  

2) na terenie miasta Dąbrowa Białostocka wykonywana będzie przez placówkę 

pocztową zlokalizowaną przy ul. ................................................... .  

4. Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 

Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

 

§ 2 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określa się w kwocie ........... zł brutto zgodnie  

z Formularzem ofertowym i Formularzem cenowym Wykonawcy z dnia .......................... . 

2. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą 

dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe za wskazane rodzaje przesyłek podane przez 

Wykonawcę w Formularzu cenowym i rzeczywistą ilością nadanych i zwróconych 

przesyłek z powodu braku możliwości ich doręczenia. 

3. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi                        

w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.  
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4. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w 

przypadku, gdy ilość nadanych przesyłek lub odebranych zwrotów okaże się mniejsza od 

podanej przez Zamawiającego w Formularzu cenowym. 

5. W przypadku przekroczenia ilości nadanych przesyłek lub odebranych zwrotów 

określonych przez Zamawiającego w Formularz cenowym usługi te będą rozliczane 

według cen jednostkowych podanych w w/w Formularzu.  

6. W przypadku wystąpienia konieczności nadania rodzaju lub gabarytu przesyłki, której 

Zamawiający nie wykazał w Formularzu cenowym, cenę jednostkową przesyłki ustali się 

w oparciu o obowiązujący w dacie nadania przesyłki ogólnodostępny cennik Wykonawcy.  

7. Rozliczenia między stronami z tytułu realizacji zadania dokonywane będą w cyklach 

jednomiesięcznych z dołu na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług.  

8. Faktury z tytułu realizacji zadania wystawiane będą w terminie 7 dni od zakończenia 

okresu rozliczeniowego z 21 dniowym terminem płatności liczonym od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy służy prawo dochodzenia odsetek 

ustawowych.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur odrębnie za przesyłki nadawane  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce oraz odrębnie za przesyłki nadane przez Filię  

w Dąbrowie Białostockiej. 

12. Nabywcą / Płatnikiem jest: Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40, 16 – 100 

Sokółka NIP: 545 – 10 – 32 – 536. 

13. Faktury, o których mowa w ust. 11 powinny być dostarczone przez Wykonawcę na adres: 

Powiatowy Urząd Pracy  

ul. Kryńska 40 

16 – 100 Sokółka 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe opakowanie, umieszczanie informacji  

o wniesionej opłacie i adresowanie nadawanych przesyłek, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie normatywami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym  

tj. ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku a dodatkowo dla przesyłek 

rejestrowanych według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, 

dokonywanych z uwzględnieniem podziału na rodzaje usług, przesyłki krajowe  

i zagraniczne, priorytetowe i ekonomiczne, a dla przesyłek nierejestrowanych – według 

zestawienia opracowanego przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający prowadzić będzie pocztową książkę nadawczą w 2 egzemplarzach,  

z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego. 

Pocztowa książka nadawcza prowadzona będzie według zasad określonych przez 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu zestawienie zawierające 

wykaz przesyłek zwróconych.  

 

§ 4 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.04.2018r. do dnia 

31.03.2021r. 
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2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zapłaty wynagrodzenia do 

kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku:  

1) nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie wskazanym  

w § 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

2) rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, a także w przypadku nienależytego wykonania postanowień Umowy 

– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy 

szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy wartość 

kar umownych.  

 

§ 6 

 

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców, jak za swoje działania lub zaniechania.  

 

§ 7 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania druków ZPO własnego nakładu dla przesyłek  

nadawanych w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego.  

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić adresatom przesyłek krajowych nadawanych przez 

Zamawiającego możliwości odbioru awizowanych przesyłek na terenie gminy właściwej 

ze względu na miejsce zamieszkania adresata  

2. Placówki awizacyjne muszą być czynna we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do 

piątku), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy – co najmniej 6 godzin dziennie. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) utrata prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, 

3) przerwania wykonania usługi przez okres dłuższy niż 3 dni, 

4) realizacji zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych w 

pkt 3) i 4) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków 

oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego trzydniowego terminu. W przypadkach 

zajścia okoliczności opisanych w pkt 1) i 2), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 
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3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego również w trybie natychmiastowym, 

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego naruszania warunków umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:  

1) wynikających ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, 

2) zmianą cen jednostkowych, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez ustawę z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub zmianą stawki podatku VAT,  

3) w zakresie zmiany przedmiotu umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

1. Klauzula bezpieczeństwa danych osobowych: 

1) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych nadawców 

korespondencji wpływającej i odbiorców korespondencji wychodzącej będących 

przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz  

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz.1024); 

2) Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie art. 31 

ustawy o ochronie danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1; 

3) Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i w 

zakresie przewidzianym w umowie; 

4) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad 

wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w 

pkt. 1; 

5) Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w 

art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w 

pkt. 1;  

6) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

informacji oraz danych osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania, 

uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową, także 

po wygaśnięciu niniejszej umowy; 

7) Wykonawca podejmuje wszelkie działania służące zachowaniu danych osobowych w 

poufności przez pracowników mających do nich dostęp w związku z realizacją 

niniejszej umowy; 

8) Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez nią do realizacji niniejszej umowy 

zostaną zobowiązane, na mocy niniejszej umowy, do dbałości o bezpieczeństwo 
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informacji przetwarzanych w trakcie wykonywania czynności wynikających z 

niniejszej umowy oraz o zachowanie w poufności wszelkich informacji oraz danych 

osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania, uzyskanych w związku z 

wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową, także po wygaśnięciu niniejszej 

umowy; 

9)  Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądanie 

informacji na temat przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, a w 

szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę i jej pracowników obowiązków dotyczących ochrony 

danych osobowych; 

10) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których 

mowa w pkt. 1 lub postanowień niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli. Wykonawca zobowiązuje się 

jednocześnie do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego 

dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich 

przetwarzania. 

 

§ 12 

 

1. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:  

     …………………………………………………….. 

2. Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy:  

    ……………………………………………………. 

3. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 

z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

 

§ 13 

 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,  

a jeżeli będzie to niemożliwe rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa pocztowego.   

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron.  

4. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

 

 

 

      Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


