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Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Narodowego Centrum 

Nauki w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania 
i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek), zwanych dalej „przesyłkami” 
oraz transport przesyłek przeznaczonych do nadania z siedziby Zamawiającego do placówki 
nadawczej Wykonawcy. Zakres usług obejmuje również zwrot do Zamawiającego przesyłek po 
wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz zestawienie przesyłek pocztowych zostały 
zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ), którego kopia 
stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pocztowych na warunkach i w terminach 
określonych w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy z dnia …………….r. , której kopia stanowi 
załącznik nr 2 do umowy (dalej: Oferta) i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 
SIWZ) oraz w aktach prawnych regulujących świadczenie usług pocztowych, w tym 
wymienionych w § 1 ust. 4, a także regulaminie świadczenia usług pocztowych obowiązującym  u 
Wykonawcy, przy czym zapisy regulaminu świadczenia usług pocztowych nie obowiązują 
w zakresie w jakim są sprzeczne, bądź mniej korzystne dla Zamawiającego od zapisów niniejszej 
umowy oraz SIWZ.

4. Strony oświadczają, że przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz 
ich ewentualny zwrot i reklamacje wykonywane będą zgodnie z przepisami określonymi w:

1) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188z późn. 
zm.), zwana dalej: ustawą Prawo pocztowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej 
podstawie;

2) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji 
usługi pocztowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 474);

3) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2096 z późn. zm.);

4) międzynarodowych przepisach pocztowych: ratyfikowanej Umowy międzynarodowej z dnia 
5 października 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494), Regulaminu poczty listowej 
sporządzonego w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744);

5) innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych związanych z realizacją usług będących 
przedmiotem umowy;

6) postanowieniach niniejszej umowy.

5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy z usług 
podwykonawców, Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za ich działania 
i zaniechania jak za działania własne.

§ 2.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo  do wypowiedzenia  umowy z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia dokonanego ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec trwającego 
okresu rozliczeniowego jeżeli z dokonanej przez niego analizy będzie wynikać, że w 
przypadku dalszego trwania Umowy w kolejnym okresie rozliczeniowym łączne 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy osiągnie 
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kwotę  o której mowa w § 4 ust. 2. Odpowiedzialność za monitorowanie tej kwoty spoczywa 
na Zamawiającym, a ewentualne jej przekroczenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
zapłaty za zrealizowane usługi.

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3.
1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:

…………………………….., tel: ……………………e-mail:……………………….
…………………………….., tel: ……………………e-mail:……………………….

2) po stronie Wykonawcy:

…………………………….., tel: ……………………e-mail:……………………….

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie 
wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.

3. Adres do korespondencji Zamawiającego: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-
312 Kraków.

4. Adres do korespondencji Wykonawcy:………………………..……………………………….

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania drugiej 
Strony o każdej zmianie adresów wskazanych w ust. 3 i 4, bez konieczności sporządzania 
aneksu do niniejszej umowy (zmiana taka nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 7). 
Korespondencję przesłaną na określone w ust. 3 i 4 adresy każda ze Stron uzna za prawidłowo 
doręczoną, w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze 
Stron przejmuje na siebie odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

6. Strony zobowiązują się, że udostępnione sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych w 
ust. 1  będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
ponadto, że wykona w imieniu Zamawiającego wobec osoby wskazanej w ust. 1 obowiązek 
informacyjny wskazany w art. 14 RODO 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poprzez przekazanie 
tej osobie informacji stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

§ 4.
1. Za faktycznie wykonane na podstawie niniejszej umowy usługi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe poszczególnych 
usług  podane w Ofercie. Ceny podane w Ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy nie 
przekroczy kwoty brutto: ……………… zł, , która to kwota została określona na podstawie Oferty 
z uwzględnieniem szacowanego zapotrzebowania na usługi określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku gdyby  
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za faktycznie wykonane na podstawie  niniejszej 
umowy  usługi pocztowe było niższe od kwoty wskazanej w ust 2.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
umowy. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty, muszą być wliczone w cenę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadawania, przesyłek pocztowych również 
w kategoriach usług, które nie są wyszczególnione w zestawieniu o którym mowa w § 1 ust. 2, a 
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które są obsługiwane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia 
usług pocztowych, na warunkach określonych niniejsza umową, i po cenach jednostkowych 
obowiązujących w aktualnym cenniku Wykonawcy – w ramach kwoty o której mowa w ust. 2.

§ 5.
1. Usługi będące przedmiotem umowy rozliczane będą z „dołu”, w okresach rozliczeniowych 

obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni od jego zakończenia, z zastrzeżeniem, że 
obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy obejmuje cały okres 
– od pierwszego do ostatniego dnia włącznie.

3. Podstawą wystawienia faktury będą rejestry i zestawienia odebranych przesyłek z uwzględnieniem 
ich rodzajów i wagi oraz zestawienia innych usług objętych przedmiotem umowy wraz z podaniem 
ilości, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  będzie następować  przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury, 
przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji 
przelewu.

§ 6.
1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie, 
zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w terminie określonym 
w SOPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy 
przypadek nieodebrania przesyłek.

3. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie umowy 
spowodowane działaniem siły wyższej.

§ 7.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym 
zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

1) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj.:
a) nie zmieniają ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w 

pierwotnym brzmieniu, 
b) nie wprowadzają warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 
lub przyjęto by oferty innej treści,

c) nie naruszają równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

d) nie rozszerzają lub nie zmniejszają znacznie zakresu świadczeń i zobowiązań 
wynikających z umowy,

e) nie polegają na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych;
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2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy (np. zmiany ustawy o podatku od towarów i usług lub 
ustawy Prawo Pocztowe, jeżeli zmiana ta wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny 
– zgodnie ze zmienionymi przepisami), możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 
jednak zgody obu Stron umowy;

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej w niniejszej umowie.

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, nie mogą powodować 
zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§ 8.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych jakie otrzyma od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)   oraz do zachowania tajemnicy pocztowej w rozumieniu art. 
41 ustawy Prawo pocztowe.

2. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności 
wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub 
rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi 
informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 
lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma 
traktować jako poufną.

4. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.

5. Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji, o których mowa w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1429).

§ 9.
1. 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 dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo pocztowe.

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
w Krakowie.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i  Wykonawcy.

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) załącznik Nr 1  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia);
2) załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy (kopia);
3) załącznik Nr 3 – informacja RODO;
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