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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Umowa nr CSIOZ/……./2017 

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, zwanym 

dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

… - … 

a 

…, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

… - … 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.155.2017 zawarta 

została umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot i termin obowiązywania Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy będzie polegała na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek 

w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów oraz będzie odbywała się w okresie 

i na zasadach określonych w Umowie w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta 

Wykonawcy  z Formularzem cenowym usług pocztowych” do Umowy. 

3. Realizacja Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

w ramach wydatków bieżących Centrum. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony, jednak nie wcześniej 

niż od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania maksymalnego 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

§ 2. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi … zł brutto 

(słownie złotych:…), w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn rzeczywistej ilości przesyłek i cen 

jednostkowych brutto określonych w Formularzu cenowym usług pocztowych, który stanowi Załącznik nr 

2 do Umowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb 
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Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w Formularzu cenowym usług pocztowych. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu Umowy w ilościach określonych w 

Formularzu cenowym usług pocztowych. 

3. Rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

4. Podstawą rozliczenia kosztów świadczonych usług jest suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 

i zwrócone w okresie rozliczeniowym, stwierdzone na podstawie przekazanych przez Zamawiającego 

zestawień uzupełnionych przez Wykonawcę zgodnie z Formularzem cenowym usług pocztowych. 

5. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury – pod warunkiem, że 

faktura w postaci elektronicznej wpłynie do Zamawiającego najpóźniej w dniu następującym po dacie jej 

wystawienia. W przypadku braku doręczenia drogą elektroniczną, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zapłata następuję w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Na fakturze Wykonawca uwzględni ceny jednostkowe. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionych faktur w postaci elektronicznej 

lub papierowej na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 

5A, 00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl, w terminie do dnia 2018-12-11. 

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury wskazując jako płatnika: Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A, NIP: 5251575309. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

9. W zakresie wynagrodzenia Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności  

w następujących okolicznościach: 

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana przepisów 

podatkowych; 

2) zmiany cennika usług pocztowych w trybie przewidzianym ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481), zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej; 

3) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 9, mogą zostać dokonane pod warunkiem, że maksymalna wartość 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zwiększona. 

11. Postanowienia ust. 9 nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do dokonywania zmian w Umowie na 

zasadach ogólnych. 

12. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach odpowiedniego Planu Finansowego Wydatków 

Bieżących. Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

§ 3. 
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Realizacja Umowy 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy gwarantuje świadczenie usług na rzecz 

Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą. 

2. Placówki Wykonawcy realizujące postanowienia Umowy wskazane zostały w Załączniku nr 4 „Wykaz 

placówek nadawczych” do Umowy oraz Załączniku nr 5 „Wykaz placówek oddawczych” do Umowy. 

3. Nadawanie przesyłek odbywać się będzie na podstawie zestawienia przesyłek wpisanych do pocztowej 

książki nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na podstawie zestawienia ilościowego przesyłek 

wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek nierejestrowanych). Wykonawca potwierdzi 

nadanie przesyłek pieczęcią, zarówno w pocztowej książce nadawczej, jak i na zestawieniu. Będzie to 

potwierdzenie przyjęcia przesyłek w danym dniu do ekspedycji. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) nadawania przesyłek w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, 

określonych w przepisach prawa oraz w Umowie; 

2) adresowania, opakowania i oznakowania przesyłek listowych zgodnie z wymogami określonymi przez 

Wykonawcę; 

3) stosowania, nakładem Wykonawcy, druku „Potwierdzenia odbioru”; 

4) przytwierdzania druku „Potwierdzenie odbioru” w sposób trwały i uniemożliwiający oddzielnie się druku 

od przesyłki; 

5) sporządzania w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla pocztowej placówki 

nadawczej, o której mowa w ust. 2: 

a) pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych zgodnie ze wzorem przedstawionym 

w Załączniku nr 3 „Wzór książki pocztowej” do Umowy, 

b) zestawień ilościowych dla przesyłek nierejestrowanych; 

6) nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, tj. przekazania przesyłek ułożoną stroną adresową 

w tym samym kierunku: 

a) rejestrowanych - według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, 

b) nierejestrowane w podziale wynikającym z zestawienia. 

5. Osobami uprawnionymi do współpracy przy realizacji Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: …., e-mail: …, tel.: …, fax.: …, lub …., e-mail: …, tel.: …, fax.: ….; 

2) ze strony Wykonawcy: …., e-mail: …, tel.: …, fax.: …. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. W 

przypadku zmiany osób każda ze stron informuje pisemnie drugą stronę o nowej osobie upoważnionej 

do kontaktu. 

 

 

§ 4. 

Ochrona danych osobowych 
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1. W związku z powierzeniem Wykonawcy prowadzenia spraw z zakresu świadczenia usług pocztowych, 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, z którego może wynikać możliwość zapoznania się Wykonawcy 

z posiadanymi przez Zamawiającego danymi osobowymi i innymi informacjami, dokumentami i 

materiałami, Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności - w 

tym do postępowania zgodnego z przepisami ww. ustawy oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą - w celu właściwego zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa powyżej. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie 

z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

§ 5. 

Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku 

odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwała będzie jedynie zapłata za zrealizowaną część Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. 

3. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. 

Odpowiedzialność i kary umowne 

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

Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył wykonanie 

przedmiotu Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak za własne działania 
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lub zaniechania. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać od Wykonawcy 

kara umowna w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa kary umowne. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonej kary umownej z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

.§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Zasady świadczenia usług pocztowych określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. 

ustawa Prawo pocztowe, rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 545), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468 ze zm.); w przypadku usług pocztowych w obrocie 

zagranicznym – międzynarodowe przepisy pocztowe. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 4 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się 

zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom 

Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Umowy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.   

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z Formularzem cenowym usług pocztowych; 

Załącznik nr 3 – Wzór książki pocztowej; 
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Załącznik nr 4 – Wykaz placówek nadawczych; 

Załącznik nr 5 – Wykaz placówek oddawczych. 

 

 

 

.……………………………..……… ….………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 


