znak postępowania OIGd-2800-3/16

załącznik nr 9

W dniu … … 2016 r., pomiędzy:
Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku, kodpocztowy: 80-266, NIP: 586-20-75-748, reprezentowanym przez prof. dr hab. Mirosława
Golona – Dyrektora Oddziału,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………. z siedzibą przy ul. …………. w …………, kod pocztowy:
……., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ………….., NIP: ………………..,
REGON: ……………………., reprezentowanym przez ……………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych
Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających
na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych
oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zasady korzystania z usług pocztowych zostały
określone w załączniku nr 1 umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do zatrudniania na
podstawie umowy o pracę co najmniej pięciu osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia w każdym miejscu nadawania przesyłek pocztowych przez
jednostki organizacyjne Zamawiającego (Gdańsk, ul………., kod pocztowy …….;
Bydgoszcz, ul………., kod pocztowy: …………), w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.
1502, z późn. zm.).
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni zobowiązany jest do
przedstawienia pisemnego wykazu listy osób wykonujących zamówienie w miejscach,
o którym mowa w ust. 1, ze wskazaniem podstawy wykonywania przez nie czynności.

§4
1. Suma wynagrodzeń należnych Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy
nie przekroczy łącznej wysokości ……… zł (słownie: …….. 00/100 złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nadane przez Zamawiającego przesyłki będą uiszczane
w formie opłaty z dołu.
3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie suma opłat za przesyłki
pocztowe faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia
w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych.
5. Z tytułu usług wykonanych na rzecz Zamawiającego w okresie rozliczeniowym,
Wykonawca wystawi dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego odrębne
faktury VAT dokumentujące ilość i cenę poszczególnych rodzajów przesyłek
pocztowych.
6. Faktury VAT będą wystawiane w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca
kalendarzowego, którego będzie dotyczyć faktura, zgodnie z cennikiem zawartym w
złożonej ofercie, która stanowi załącznik do umowy.
7. Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający będzie regulować na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.
8. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury na 7 dni przed upływem
określonego przez Wykonawcę terminu płatności, o czym Zamawiający jest
zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§5
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy oraz związane z tym uprawnienia Zamawiającego są określone w
ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.
1113 z późn. zm.), aktach wykonawczych oraz regulaminach Wykonawcy.
W przypadku nie nadania przez Wykonawcę przesyłki pocztowej w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc 00/100 złotych).
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie:
jednego tysiąca 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu listy osób
wykonujących czynności na jego rzecz.
W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 3, trwającego ponad 14 dni, lub
zatrudniania choć w jednym miejscu, o którym mowa w § 3 ust. 1, mniej niż pięciu osób
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości pięciokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
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§6
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
W przypadku niewykonywania, nienależytego wykonywania lub opóźnienia w
wykonywaniu umowy przez Wykonawcę trwającej ponad trzy dni, Zamawiający ma
prawo od umowy odstąpić.
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.
§7
Zmiana treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, może nastąpić w nastąpić w przypadku:
zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, w szczególności w przypadku
uzyskania przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego, tj. Delegaturę w Bydgoszczy,
statusu odrębnej jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych,
zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę, na usługę
aktualnie świadczoną,
zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
zmiany 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
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę,
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
wejścia w życie niższych od zawartych w umowie opłat pocztowych dla
poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych wynikających ze standardowego
cennika, regulaminu lub innego dokumentu Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca wyraża zgodę na cesję praw
i obowiązków w całości lub części wynikających z tytułu realizacji umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c)-e), skutkujących koniecznością
podniesienia opłat pocztowych, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu w jaki sposób zmiany wpływają na koszty wykonywania umowy,
przedstawiając w szczególności kalkulacje cenowe wszystkich elementów mających
wpływ na ostateczną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. f), Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania niższych opłat dla poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych
począwszy od dnia obowiązywania nowego standardowego cennika, bez konieczności
wprowadzania zmian w treści umowy.

§8
1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej umowie oraz uzyskane w związku z jej
realizacją, stanowią tajemnicę Zamawiającego i Wykonawcy - w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn zm.). Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz

w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą
wzajemne obowiązki, zobowiązane są do nie rozpowszechniania informacji o
charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym lub innych
informacji, posiadających wartość gospodarczą, stanowiących tajemnicę służbową, pod
rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego,
pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw i
adresów oraz osób wyznaczonych do kontaktu i sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są
następujące:
a) Zamawiający – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk,
b) Wykonawca - ……………………………………………………
4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem
umowy są:
a) po stronie Zamawiającego: p. Danuta Sadowska, Kierownik Referatu PrawnoOrganizacyjnego, tel.: 58 660 67 07, tel. kom.: 608-298-625, lub inna osoba
wyznaczona przez Zamawiającego.
b) po stronie Wykonawcy: …………………………………………
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych w umowie wyjątków,
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
organizowanego przez Zamawiającego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2105 r., poz.
2164 z późn. zm.)
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2105 r., poz.
2164 z późn. zm.).
§ 11
Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

