Załącznik nr 5b do siwz
DZ-2501/22759/2302/11

Umowa (usługi kurierskie)
zawarta w dniu ……………….. 2011 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Lublinie pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
•

………………………………………………….

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do …………..
w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZ-2501/22759/2302/11, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym
i międzynarodowym zarówno droga lądową jak i lotniczą polegających na odbiorze
i dostawach przesyłek z i od Zamawiającego. Usługi kurierskie realizowane będą w systemie
„door to door” po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego, faxowego lub
mail’owego.
2. Świadczenie usług będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy
z dn. ………………. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Nadawania przesyłek kurierskich w formie odpowiadającej wymogom Wykonawcy.
2) Stosowania dokumentów „pokwitowania i odbioru kopert i opakowań” oraz
„upowaŜnienia do odbioru kopert i opakowań” zgodnych z wymogami Wykonawcy.
3) Przygotowania przesyłek do odbioru przez kuriera Wykonawcy.
4) Dostarczania przesyłek do adresata w czasie nie dłuŜszym niŜ :.
a) dokumentowe i paczki standardowe do krajów europejskich naleŜących do UE
– 1 dzień roboczy,
b) dokumentowe ekspresowe do krajów europejskich naleŜących do UE – do godz. 12.00
dnia następnego według czasu adresata,
c) dokumentowe i paczki standardowe do krajów europejskich spoza UE w czasie nie
dłuŜszym niŜ 48 godz. (2 dni robocze) od chwili nadania, jednak nie później niŜ do
końca drugiego dnia roboczego według czasu adresata,

d) krajowe przesyłki drogowe dokumentowe standardowe – nie dłuŜej niŜ 24 godz.
(1 dzień roboczy) od chwili nadania,
e) krajowe przesyłki drogowe dokumentowe ekspresowe doręczone w czasie do godz.
12.00 dnia następnego.
§3
1. Dowodem zawarcia umowy na usługę kurierską w obrocie krajowym jest wydana
Zamawiającemu kopia wypełnionej nalepki adresowej, potwierdzonej odciskiem datownika
pocztowego i podpisem pracownika.
2. Dowodem zawarcia umowy na przewóz i doręczenie przesyłki kurierskiej w obrocie
zagranicznym jest wydany Zamawiającemu odcinek nalepki samokopiującej z napisem
w języku polskim i francuskim: „dla Nadawcy”, potwierdzony odciskiem datownika
pocztowego i podpisem pracownika.
3. Wykonawca ma prawo do dokonania kontrolnego sprawdzenia masy przesyłki i jej
ewentualnego poprawienia na kopii nalepki adresowej. Ustalenia dokonane tą droga uznaje się
za ostateczne. Poprawiona masa przesyłki stanowi dla Wykonawcy podstawę do naliczenia
prawidłowej kwoty opłaty. Za masę przesyłki przyjmuje się masę zawartości przesyłki wraz z
jej opakowaniem.
§4
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie niniejszej umowy nie moŜe być wyŜsze niŜ ……………
zł. słownie:…………………………………………………………. łącznie z podatkiem VAT
w stawce ….%).
2. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania wartości brutto umowy ponosi Zamawiający.
3. Przekroczenie kwoty określonej w ust. 1 nie narusza praw Wykonawcy do wynagrodzenia
naleŜnego za wykonane usługi.
§5
1. Rozliczenia między stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy opłaty z dołu ustala się na
miesiąc kalendarzowy.
2. Podstawą rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe
brutto za przesyłki kurierskie podane w ofercie Wykonawcy z dnia……………… stanowiąca
załącznik nr….. do umowy.
§6
1. Zapłata naleŜności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP……………..
3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 716-00-10-761.
§7
1. Zamawiający obciąŜy Wykonawcę karą umowną w przypadku rozwiązania umowy
z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy wymienionego
w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki lub paczki bądź niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naleŜne
odszkodowanie.

3. Zamawiający zastrzega moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku gdy wysokość szkody przewyŜsza kary umowne.
4. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia,
w przypadku niedotrzymania umówionego terminu płatności wynagrodzenia.
§8
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.
z zastrzeŜeniem ust. 2
2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa
w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o spodziewanym terminie przekroczenia kwoty,
o której mowa w §4 ust. 1 i wcześniejszym zakończeniu umowy.
§9
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
jest:………………………… tel, Wykonawcy jest:…………………………tel………………..
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 11
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜe w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory związane z realizacja niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
w drodze wspólnych uzgodnień. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia spory rozstrzygał
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa sporządzona został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
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