
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

1. §1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych  

dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych 

zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbieranie przesyłek 

pocztowych z siedziby zamawiającego. 

2. § 2 Czas obowiązywania umowy 

2.1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 r. do dnia 

31.12.2017  r. 

2.2. Cena brutto określona w § 3 jest jednocześnie maksymalną wartością 

umowy, która wygasa wraz z osiągnięciem tej kwoty wynagrodzenia  

za wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną ceną brutto określoną w § 3 a kwotą 

wykorzystaną w okresie obowiązywania umowy. 

3. § 3 Wartość umowy oraz warunki płatności 

3.1. wartość umowy strony ustalają na  kwotę:……………………….. brutto. 

(słownie: …………………………………………………………………………..…)  

3.2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  

Do dnia 7-go każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę VAT  

wraz z wyszczególnieniem wykonanych usług, płatną przelewem w terminie 21 

dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 

3.3. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie 

nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie 

rozliczeniowym, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane  

w formularzu ofertowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem 

zatwierdzającym te zmiany. W przypadku nadania przez Zamawiającego 

przesyłek nieujętych w formularzu ofertowym  podstawą rozliczeń będą ceny  

z aktualnego cennika usług Wykonawcy. 

4. § 4 Postanowienia końcowe 

4.1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 



4.2.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo pocztowe wraz z aktami 

wykonawczymi.  

4.3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie 

dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej umowy. 

4.4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej 

ważności podpisanego przez strony aneksu  pod rygorem nieważności.  

4.5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe, 

Załącznik nr 2:  Formularz ofertowy. 

4.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

– po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 


