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1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu 
nr OU.IV.272.13.2020 oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr  1 do ogłoszenia o zamówieniu. Złożona oferta stanowi 
integralną część umowy. 

2. Termin realizacji: Umowa obejmuje okres od dnia wykorzystania środków z 
dotychczasowej umowy na usługi pocztowe jednak nie później niż od dnia 01.01.2021 r. 
do dnia 31.12.2022r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogłoszeniu o 
zamówieniu. 

1) Umowę uważa się za rozwiązaną w momencie wykorzystania maksymalnej 
wartości umowy lub z upływem terminu jej wypowiedzenia. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia dotyczące kwoty 
stanowiącej różnicę między maksymalną ceną brutto określoną w ofercie, a 
kwotą wykorzystaną w okresie obowiązywania umowy, a także roszczenia 
odszkodowawcze, jak i kary umowne.  

2) Odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania środków w ramach 
maksymalnej wartości umowy strony czynią Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia., w przypadku nierzetelnego 
wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. dostarczania uszkodzonych przesyłek, 
opóźnienia w dostarczaniu, niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek 
dostarczanych przez Wykonawcę. 

4. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.  

5. Wykazane w Formularzu cenowym szacunkowe ilości przesyłek listowych i paczek 
każdego rodzaju mają charakter orientacyjny, zostały podane na podstawie danych za 
rok 2018 i 2019 wyłącznie dla obliczenia wartości oferty i nie są ilościami 
obowiązującymi Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje, że podane ilości zostaną 
zrealizowane w okresie trwania umowy, zapłata nastąpi tylko i wyłącznie za usługi 
faktycznie wykonane. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany 
umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości i ilości zamawianych 
przesyłek określonych w formularzu cenowym, jednak wartość środków, o którą 
Zamawiający zwiększy zamówienie nie przekroczy 20% wartości umowy (brutto). 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie 
zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek pocztowych Zamawiający zastrzega 
możliwość zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie 
przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku, gdy planowane 
środki finansowe i ilości przesyłek nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu 
zakończenia umowy.  



OU.IV.272.13.2020 
Zał. Nr 2 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy 
 

1) Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 50 proc. ceny podanej w formularzu 
ofertowym.  

8. Klauzula społeczna: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, 
Chełm i Zamość minimum 10 osób realizujących umowę związaną z bezpośrednim 
odbiorem, dostarczaniem, rozdzielaniem, przyjmowaniem, sortowaniem, doręczaniem 
przesyłek pocztowych. 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do składania raz na pół roku do 
przedstawienia stosownego wykazu potwierdzającego spełnianie 
powyższego warunku, zawierającego informacje o ogólnej liczbie osób 
zatrudnionych na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość 
bezpośrednio przy czynnościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 
w tym informacje o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Powyższy fakt zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego w formie pisemnej. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zaniechał 
spełniania wymagania dotyczącego złożenia w/w oświadczenia lub zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy 
stwierdzony przypadek karę umowną. Kara umowna nakładana będzie na 
Wykonawcę, gdy z treści oświadczenia, o którym mowa powyżej nie będzie 
wynikało, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość 
minimum 10 osób realizujących umowę związaną z bezpośrednim odbiorem, 
dostarczaniem, rozdzielaniem, przyjmowaniem, sortowaniem, doręczaniem 
przesyłek pocztowych lub gdy w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
wykazane zostaną nieprawidłowości dotyczące dopełnienia obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę min. 10 osób, które realizują 
czynności objęte zakresem przedmiotu umowy. 

9. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w 
formie opłaty z dołu, fakturami (lub dokumentami równoważnymi wystawianymi przez 
Wykonawcę niepodlegającego przepisom ustawy o podatku od towarów i usług) 
wystawionymi w okresach miesięcznych i będzie dotyczyć usług faktycznie wykonanych 
w tym okresie. Fakt wykonania zamówienia będzie potwierdzał upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego. 

10. Wykonawca wystawi odrębne faktury VAT (dokumenty równoważne) za usługi 
świadczone dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, jego delegatur w Białej 
Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 
Niepełnosprawności w Lublinie.  

1) Załącznikiem do faktur VAT (dokumentów równoważnych) będą specyfikacje 
należności z podziałem na poszczególne jednostki Zamawiającego w Lublinie 
oraz jednostki terenowe w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, zgodnie z 
wykazem jednostek Zamawiającego stanowiącym integralną część umowy. 

2) Faktury VAT (dokumenty równoważne) będą kierowane na adresy 
Zamawiającego drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) lub wysłane za pośrednictwem poczty listem na poszczególne 
adresy jednostek Zamawiającego zgodnie z wykazem adresów Zamawiającego 
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stanowiącym integralną część umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wprowadzania bieżących zmian do w/w wykazów 

3) Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury VAT lub innego dokumentu równorzędnego. Datą zapłaty jest dzień 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Po upływie tego terminu 
Zamawiający na żądanie Wykonawcy okaże dowód obciążenia swojego rachunku. 
Jeśli termin obciążenia będzie późniejszy niż wyżej wskazany, Wykonawca będzie 
miał prawo do żądania zapłaty od Zamawiającego odsetek ustawowych. 
Podstawą obliczenia należnych opłat będzie suma opłat za przesyłki faktycznie 
nadane lub zwrócone w okresie rozliczeniowym, stwierdzona co do ilości i wagi 
na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych oraz obowiązujących 
opłat i ustalonych upustów. W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane – 
ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek stwierdzona będzie na 
podstawie zestawienia nadanych/zwróconych przesyłek, sporządzonego przez 
Zamawiającego i potwierdzonego przez placówkę Wykonawcy. 

4) Do faktur zostaną sporządzone specyfikacje, które są niezbędne do dokonania 
rozliczeń Zamawiającemu. Specyfikacje zostaną przesłane drogą elektroniczną 
(np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub wysłane za pośrednictwem 
poczty listem na poszczególne  adresy jednostek Zamawiającego. 

5) Zamawiający może korzystać z innych usług nie ujętych w formularzu cenowym 
wraz z usługą dotyczącą potwierdzenia doręczenia w formie elektronicznej.  
W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych 
w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika 
usług Wykonawcy, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (dot. usług odbioru) w 

wysokości 50% opłaty za jeden odbiór z jednego punktu, za każdy dzień 
opóźnienia, z każdej jednostki Zamawiającego, liczony od terminów 
podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu, 

b) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w ofercie, za usługi od wykonania których 
odstąpiono, 

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca 
realizuje przedmiot umowy, nie spełniając warunku dotyczącego 
złożenia  oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 lub zatrudnienia min. 
50 % osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.  

1) Kary umowne mogą być naliczane łącznie 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych, o których 
mowa powyżej z wynagrodzenia Wykonawcy. Każdorazowe potrącenie kar 
umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie poprzedzone 
informacją zawierającą wyliczenie kar oraz terminem jej potrącenia. 

12. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki lub paczki bądź niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
należne odszkodowanie, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo Pocztowe z 
dnia 23 listopada 2012. 

13. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne 
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

14. Zmiany, odstąpienie od umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

15. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy powodujących 
konieczność wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy, Strony negocjują zmiany w 
umowie niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą 
dokonania zmiany zapisów umowy będą w szczególności: 

1) Zmiana terminu wykonania usługi wynikająca z działania siły wyższej; 
2) Zmiana przepisów prawnych (np. VAT, minimalne wynagrodzenie) jeżeli 

wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi 
przepisami; 

3) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy jeżeli nie zostanie wykorzystana 
kwota określona w umowie. 

4) Zmiany siedzib jednostek LUW w Lublinie, z których mają być odbierane 
przesyłki. 

16. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana 
jest  ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich 
uzasadnieniem czy analizą kosztów. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla 
Zamawiającego. 

17. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących zmian w wykazie Jednostek 
Zamawiającego. 

18. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych regulujących 
działalność pocztową. 

19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 


