
 
 

Załącznik nr 2  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych Strony przystąpią do zawarcia 
Umowy o następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w 
zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych 
zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.  
2. Pozostałe usługi: 
a) usługa potwierdzenia odbioru dla przesyłek rejestrowanych (krajowych) oraz dla przesyłek 
zagranicznych, 
b) elektroniczne potwierdzenia odbioru przy przesyłkach rejestrowanych i paczkach krajowych, 
c) usługa „zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub 
wydania odbiorcy”, 
d) usługa „zwrot paczki pocztowej ekonomicznej lub priorytetowej do nadawcy po wyczerpaniu 
możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy. 
3. Usługi będące przedmiotem Umowy świadczone będą zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 
listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie.  
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących 
przedmiotem Umowy, w tym rodzaj przesyłek objętych przedmiotem Umowy zostały zawarte w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, który wraz z Ofertą Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadawania przesyłek listowych, paczek nieujętych w 
formularzu cenowym (np. innych typów lub uwzględniających usługi dodatkowe). W przypadku 
nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług nieujętych w formularzu 
cenowym, podstawą rozliczenia będą ceny z cennika usług Wykonawcy, obowiązujące w dniu 
nadania/zwrotu przesyłki, a usługi te będą świadczone na podstawie aktualnie obowiązującego 
regulaminu świadczenia usług Wykonawcy.  
5. Dodatkowo, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, złożonym w ofercie Wykonawca zobowiązany 
jest do:  

 Zapewnienia możliwości śledzenia przez Internet statusu przesyłek rejestrowanych 
krajowych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru przesyłki;  

 
§ 2 

 
1. Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, jest zobowiązany do:  
1) wykonywania usług ze szczególną starannością właściwą podmiotom profesjonalnym i przez osoby 
posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe;  
2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku zagrożenia wystąpienia 
opóźnienia dostarczenia przesyłek oraz o jego przyczynach, jak również o ustaniu takiego zagrożenia;  
3) zapewnienia Zamawiającemu możliwość nadawania przesyłek, które od dnia ich odbioru przez 
Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, będą traktowane przez ich 
adresatów jako złożone w danym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, od dnia ich nadania 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub placówce pocztowej operatora świadczącego 
pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim, zgodnie z OPZ.  
4) zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp.  
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonania Umowy, w tym za 
osoby realizujące niniejszą Umowę w jego imieniu i za działania lub zaniechania tych osób ponosi 
odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym 
niepodanych do wiadomości publicznej oraz danych osobowych, w których posiadanie wszedł w 
związku z wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy tych informacji i danych lub sposobu wejścia 
w ich posiadanie.  



4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji i danych, o których mowa w ust. 3, 
w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowe wykonanie Umowy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy 
wiąże go bezterminowo. Po rozwiązaniu lub wykonaniu Umowy, Wykonawca niezwłocznie usunie 
wszelkie posiadane informacje i dane.  
5. Wykonawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do 
wszystkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego oraz jego pracowników, niezależnie od 
formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz nieudostępniania ich osobom trzecim w żaden 
sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarowania 
Odpadami, zlokalizowanej przy Al. J. Piłsudskiego 34C w Dąbrowie Górniczej przesyłek 
przygotowanych do wyekspediowania, a następnie nadania tych przesyłek w wyznaczonej placówce 
nadawczej. Odbiór przesyłek odbywał się będzie we wszystkie dni robocze, w godzinach 12:00-14:30.  
2. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu 
stosownego upoważnienia.  
3. Za moment odbioru przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę przesyłki do 
przemieszczania i doręczania, a w przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę wydania 
Zamawiającemu dowodu przyjęcia przesyłki przez Wykonawcę.  
4. Nadanie przez Wykonawcę przesyłek objętych przedmiotem Umowy odbywać się będzie w dniu 
odbioru przesyłek od Zamawiającego.  
5. Odbiór przesyłek przyjętych do wysyłki będzie każdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę 
pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu przesyłek przekazanych do przemieszczania, 
potwierdzających ilość i rodzaj przesyłek.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia własnym transportem, do wyznaczonej przez 
Wykonawcę placówki mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej przy ul. ……………………………………………, w 
przypadku wystąpienia ze strony Zamawiającego konieczności dostarczenia do tej placówki przesyłki 
w innych dniach lub godzinach niż wskazane w ust. 1.  

 
7. Wykonawca ma prawo do zmiany adresu placówki, o której mowa w ust. 6 pod warunkiem, ze 
znajduje się nie dalej niż 5 km od siedziby MZGO. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania do siedziby Zamawiającego przesyłek 
adresowanych do Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 11:00.  
 

§ 4 
1. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za realizacje umowy wynosi …................................... zł.  
2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.  
3. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z 
powodu braku możliwości ich doręczenia lub wydania w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do 
ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą 
ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie z dnia ………….., z zastrzeżeniem zapisów § 11 
ust. 1.  
4. Inne przesyłki, które nie zostały ujęte w formularzu oferty będą wyceniane na podstawie cennika 
Wykonawcy obowiązującego w dniu nadania przesyłki.  
5. Miesięczna należność za usługi realizowane w ramach Umowy będzie uwzględniała wynagrodzenie 
Wykonawcy wynikające z ilości przesyłek przekazanych Wykonawcy w danym miesiącu i miesięcznej 
opłaty za odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Należności wynikające z 
faktury płatne będą przelewem, na konto wskazane na fakturze. Zamawiający zobowiązuje się do 
określenia tytułu wpłaty, powołując się na numer zawartej umowy i numer faktury.  
7. Faktura powinna być przekazana na adres: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Al. J. 
Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza. 
8. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie 
przesłana z adresu e-mail Wykonawcy:………………………………. na adres e-mail Zamawiającego: 
sekretariat@mzgodg.pl 



9. W przypadku przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, adresem PEF (numerem PEPPOL) konta Podmiotu – Miejskiego 
Zakładu Gospodarowania Odpadami jest NIP 629-246-26-89.  
10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli płatność 
przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 
roboczy następujący po takim dniu.  
11. Za opóźnienie zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.  
12. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej Umowy na osoby trzecie  
 

§5 
1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie 
wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w §4 ust. 1.  
2. Jeśli przed upływem 24 miesięcy kwota, o której mowa w §4 ust. 1 ulegnie wyczerpaniu, 
Zamawiający będzie uprawniony do jej zwiększenia w taki sposób, aby pokryte zostało 
wynagrodzenie Wykonawcy za ostatni miesiąc świadczenia usługi.  
3. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Strony zobowiązują się do dokonania, w terminie 2 miesięcy od 
zakończenia obowiązywania Umowy, rozliczenia liczby nadanych/zwróconych przesyłek, oraz 
zastosowanych opłat, a w razie potrzeby również do zwrotu kwot nienależnych wynikających z 
takiego rozliczenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur korygujących VAT.  
 

§ 6 
1. Ilość i waga przyjętych przesyłek stwierdzana będzie na podstawie sporządzanego przez 
Zamawiającego zestawienia przesyłek przekazanych do przemieszczenia.  
2. Ilość i waga zwróconych przesyłek stwierdzona będzie na podstawie zestawienia, sporządzonego 
przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach.  
 

§ 7 
1. Zgodnie z art. 91 ustawy prawo pocztowe, w przypadku niewykonania usługi pocztowej operator 
pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego 
odszkodowania. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym utraty, 
ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie oraz inne roszczenia 
na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe art. 88.  
2. Odszkodowania wypłacane będą na podstawie rozstrzygniętych postępowań reklamacyjnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie reklamacji usługi pocztowej.  
3. Niezależnie od roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo do 
naliczenia następujących kar umownych:  
a) w przypadku nieterminowego odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
zwłoki;  
b) w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty, określonej 
w §4 ust. 1.  
c) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przesyłek do siedziby Zamawiającego w 
terminie, określonym w §3 ust. 8 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w 
wysokości 50 zł za każdy udokumentowany przypadek niedotrzymania terminu, chyba że Wykonawca 
udowodni Zamawiającemu, że nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienie.  
4. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest 
ograniczona do wartości 25% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.  
 

§ 8 
1. W przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu Umowy z usług podwykonawcy, Wykonawca w 
terminie 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy lub w terminie 5 dni od zawarcia umowy z 
podwykonawcą zobowiązany jest poinformować, o tym fakcie Zamawiającego, podając w treści 
informacji nazwę firmy podwykonawcy, jego dane teleadresowe oraz zakres usług, które będzie 
realizował w ramach niniejszej Umowy.  



2. Wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących tego podwykonawcy.  
 

§ 9 
1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:  
 
ze strony Zamawiającego:  
…………………………………….……. tel. ………….………., fax. …………………………  
e-mail: ………………………………………………  
ze strony Wykonawcy:  …………………………………….……. tel. ………….………., fax. …………………………  
e-mail: ………………………………………………  
2. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej 
strony mailem. W przypadku dokonania takiej zmiany przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji umowy.  
 

§ 10 
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.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli w stosunku do Wykonawcy 
zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na 
niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ 
powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej jego części - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy z tej przyczyny.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie na zasadach 
określonych w ustawie - Kodeks cywilny, w szczególności jeżeli:  
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego w terminie 5 dni od doręczenia wezwania - w tym przypadku wypowiedzenie ma 
skutek natychmiastowy,  
b) Wykonawca przerwał realizację wykonywania Usług i przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze - w tym 
przypadku okres wypowiedzenia wynosi 30 dni,  
c) Wykonawca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania 
działalności pocztowej i został skreślony z rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z ustawą - Prawo 
pocztowe - w tym przypadku wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy liczony od momentu 
wykreślenia z rejestru operatorów pocztowych.  
a) Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu, w tym także podwykonawcy naruszają 
postanowienia określone w § 2 - wypowiedzenie Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
wypowiedzenie Umowy z tej przyczyny,  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 albo 3, prawo odstąpienia od 
Umowy albo jej wypowiedzenia przysługuje Zamawiającemu do końca okresu jej realizacji.  
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo jej wypowiedzeniu należy złożyć drugiej Stronie w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy 
musi zawierać uzasadnienie.  
6. W razie odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia, Strony umowy dokonają zgodnie z 
postanowieniami umowy, odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę 
usług.  
 

§ 11 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy, w zakresie:  



 1) cen jednostkowych przesyłek i usług w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej;  
2) cen usług nie będących usługami powszechnymi, związanych ze zmianami:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia,  
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, jeżeli zmiany 
będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 
2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  
e. ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia 
względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS, dotyczący cen wpływających na realizację 
przedmiotu usługi.  
2. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o 
wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1). Ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie mogą ulec 
zmianie w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie cen z 
miesięcznym wyprzedzeniem i szczegółowo wykazać zmiany cen w stosunku do cen jednostkowych 
usług wyspecyfikowanych w formularzu oferty.  
3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o 
wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 a)-d) o ile zmiany te będą miały wpływ na realizację 
zamówienia i w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od 
dnia ich wejścia w życie Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z udokumentowanym wnioskiem 
o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia. Zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należy 
rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. Waloryzacja będzie zależała 
od wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian ustawodawstwa na koszt wykonania zamówienia.  
4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o 
wartość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 e) z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o 
zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Strony 
dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5 % w stosunku do wielkości 
wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Wzrost liczony jest wyłącznie w 
stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie postanowień zawartych w 
niniejszym punkcie, zobowiązany jest do zmiany  wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
przedmiotem umowy są usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy; Zamawiający 
dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 max o 10%.  
5. Waloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty podpisania Aneksu do 
Umowy.  
6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy jeśli zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie 
niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów 
prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 
Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu 
realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;  



7. Jeżeli Strony Umowy nie dojdą do porozumienia w zakresie waloryzacji wynagrodzenia zarówno 
Wykonawca, jak i Zamawiający ma możliwość rozwiązania Umowy za trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.  
8. Zwiększenia wynagrodzenia w warunkach wskazanych w § 5 ust.2. 
 

§ 12 
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 
wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. Zmiany te nie wymagają aneksu do 
Umowy  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących świadczenia usług pocztowych.  
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą 
rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
5. Integralną część umowy stanowi:  
 
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia  
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ………… 
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