Umowa nr DZ-220/353/21 /……….
zawarta w dniu ……….. 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
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści
niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•

Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk- dyrektor

a:
………………………………….., zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:

W wyniku postępowania o nr DZ-220/353/ 21 prowadzonego z pominięciem przepisów ustawy z dn.
11.09.2019 Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującym w PIWet-PIB „
Regulaminem dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 130 000 zł ,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług kurierskich, w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, w obrocie krajowym(zadanie nr 1) i zagranicznym (zadanie nr 2) , materiału
biologicznego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z materiałem
biologicznym
na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach oraz Zakładu Pryszczy PIWet - PIB w Zduńskiej Woli.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1
do umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca zał. nr 2 i formularz cenowy stanowiący zał. nr 3.
3. Usługi będące przedmiotem umowy będą wykonywane zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa obowiązującymi w dniu wykonania przedmiotu umowy tj.:
a) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe t.j.(Dz. U.2020 poz.1041,późn. zm ) wraz z
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
b) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe ( t.j. Dz. U. 2020 poz.8) )
c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019, poz. 1781)
d) innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, a w
przypadku usługi w obrocie zagranicznym – zgodnie z międzynarodowymi przepisami pocztowymi.
§2
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w§ 1 w okresie 12 m-cy od dnia
zawarcia umowy.
§3
1.Wykonawca po otrzymaniu zlecenia ma obowiązek odbioru przesyłek przygotowanych do wysyłki
przez Zamawiającego lub Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli, raz dziennie od poniedziałku do
piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 13.00. Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru przesyłek najpóźniej na następny dzień po dniu zgłoszenia

2. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wyposażony w
strój służbowy oraz identyfikator potwierdzający wykonywanie czynności na rzecz Wykonawcy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy załadunek odebranych przesyłek.
4. Doręczenie przesyłek kurierskich musi być dokonane w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej
niż terminy określone w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 3 do umowy oraz w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1do umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Nadawania przesyłek kurierskich w formie odpowiadającej wymogom Wykonawcy;
2) Stosowania dokumentów „pokwitowania i odbioru kopert i opakowań” oraz
upoważnienia do odbioru kopert i opakowań” zgodnych z wymogami Wykonawcy.
3) Przygotowania przesyłek do odbioru przez kuriera Wykonawcy.
§4
1. Dowodem zawarcia umowy na usługę kurierską w obrocie krajowym w przypadku nadania
przesyłki kurierskiej przez Zamawiającego jest wydana Zamawiającemu kopia wypełnionej
nalepki adresowej lub innego dokumentu np. listu przewozowego opatrzonego datą i podpisem
pracownika. W przypadku nadania przesyłki kurierskiej na koszt Zamawiającego, obowiązują ceny
podane w umowie.
2. Dowodem zawarcia umowy na usługę kurierską w obrocie zagranicznym jest wydana
Zamawiającemu kopia wypełnionego listu przewozowego dla nadawcy w języku polskim. .
3. Wykonawca ustala wagę przesyłki i ma prawo do jej ewentualnego poprawienia na kopii listu
przewozowego lub innego dokumentu. Ustalona masa przesyłki stanowi dla Wykonawcy podstawę
do naliczenia prawidłowej opłaty. Za masę przesyłki przyjmuje się wagę rzeczywistą lub
objętościową. .
§5
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w §1 nie przekroczy w
całym okresie obowiązywania umowy łącznej wysokości netto ……… zł..(zadanie nr ….) Wartość umowy
łącznie z podatkiem VAT w stawce 23 % nie przekroczy kwoty ……….. zł (zadanie nr …..)
2. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania wartości brutto umowy ponosi Zamawiający.
3. Przekroczenie kwoty określonej w ust. 1 nie narusza praw Wykonawcy do wynagrodzenia należnego za
wykonane usługi.
4. Umowa wygasa w przypadku wyczerpania środków , o których mowa w ust.1 umowy z dniem
poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.
5. W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje ,że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z
tytułu realizacji niniejszej umowy wyniesie 90 .% ceny podanej w ofercie.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
postanowień niniejszej umowy.
§6
1. Rozliczenia między stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu w
ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi jeden tydzień.
2. Podstawą rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą stanowić będą ceny jednostkowe brutto
za przesyłki kurierskie podane w ofercie Wykonawcy z dnia …..stanowiącej załącznik nr 2 do umowy
oraz faktyczna liczba przesyłek kurierskich odebranych od Zamawiającego i doręczonych w okresie
rozliczeniowym.
3. Wykaz odebranych od Zamawiającego i doręczonych przesyłek kurierskich z uwzględnieniem ich
rodzajów i wagi, potwierdzone przez Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia faktury.

§7
1. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury .Do każdej faktury musi być załączony wykaz przesyłek , o którym mowa w § 6 ust.3..
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 6342750606.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 716 00 10 761. .
4. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy służy prawo obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych.

§8
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach i wysokości:
1) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 14 ust. 2 w
wysokości 10% łącznej wartości umowy łącznie z VAT
2) niedotrzymania terminu odbioru przesyłek, o którym mowa w§ 3 ust. 1– 100 zł
3) przynajmniej dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków
przez Wykonawcę było następstwem czynu niedozwolonego lub nastąpiło z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Wykonawcy - 1000 zł.
4) niedotrzymania terminów doręczeń przesyłek, o których mowa w formularzu cenowym
stanowiącym zał. nr 3 do umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości jednokrotnej
opłaty za przesyłkę wynikającą z formularza cenowego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej wartości umowy łącznie z VAT
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych k.c. w sytuacji,
gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary i w sytuacjach, w których nie zastrzeżono kar
umownych.
4. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości
brutto umowy, określonej w §5.

§9
1. Strony zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezależnie
od formy przekazania tych informacji i ich źródła, informacji przekazywanych w przesyłkach
kurierskich, danych dotyczących podmiotów korzystających z usług kurierskich oraz danych
dotyczących faktu i okoliczności świadczenia usług kurierskich lub korzystania z nich
2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt. 1 jedynie w celach określonych w umowie,
3) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób uzyskujących
informacje, o których mowa w pkt. 1 nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i
w części osobom trzecim;
4) ujawniania informacji jedynie tym osobom wykonującym niniejszą umowę , którym ujawnienie
takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w
związku z realizacja zadań służbowych związanych ze współpraca stron.

5) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
2. Zastrzega się, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania:
1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą
strony;
2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
3) w przypadku informacji, które udostępnia się na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i
ustawy o dostępnie do informacji publicznej.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest zastrzeżony przez czas nieoznaczony.

§ 10.
1. Działając na podstawie art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U z 2019 roku, poz. 118 z późn.zm.) Zamawiający
oświadcza, że Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
NIP 716-001-07-61, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów powyższej
ustawy.
2. Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do zastosowania prawidłowego terminu zapłaty
w transakcjach handlowych.
3. Załącznikiem nr…….do umowy jest „Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych związanych z realizacją umowy”

§ 11
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców /z udziałem
podwykonawców. *
2. Jeżeli przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub
część umowy powierzy do realizacji podwykonawcy, to na podstawie art. 474 Kodeksu
cywilnego Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działanie lub
zaniechanie tych osób, z których pomocą zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy
wykonuje, jak również za działanie lub zaniechanie tych osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza.*

§ 12
1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu oraz do nadzoru w sprawach
związanych z realizacją niniejszej umowy jest:
……………………………………….
2. Osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę do kontaktu w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy jest:
………………………………………………….

§ 13
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody
wynikłe z tytułu niewykonania usługi, a w szczególności za uszkodzenie, ubytek lub utratę
przesyłki.
2. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, zagubienia
lub zniszczenia przesyłek.
3. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług będą składane przez Zamawiającego, faksem lub
drogą elektroniczną lub poprzez stronę internetową do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu
wady usługi na adres: ………………………………… lub pod linkiem:………….
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem lub
emailem zwrotnym.
5. Przesyłki kurierskie nieodebrane lub niedostarczone w terminach właściwych dla danego rodzaju
przesyłki kurierskiej z winy leżącej po stronie Wykonawcy zostaną doręczone bezpłatnie.

§ 14
1. 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 należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Za ważne przyczyny uzasadniające
wypowiedzenie umowy strony uznają m.in. następujące okoliczności:
1) przynajmniej trzykrotne niezachowania przez Wykonawcę tajemnicy pocztowej, o której mowa w
art. 41 ustawy Prawo pocztowe,
2) utrata przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania działalności,
3) przynajmniej dwukrotne nieodebranie przez wykonawcę przesyłek z siedziby Zamawiającego w
terminie określonym w § 3 ust.1;
4) przynajmniej dwukrotne stwierdzenie braku pozostawienia u adresata zawiadomienia o nadejściu
przesyłki (awizo);
5) co najmniej dwukrotne niedostarczenie przesyłki do adresata
6) przynajmniej dwukrotne niedotrzymanie terminów dostarczenia przesyłek, o których mowa w
formularzu cenowym.
7) nie wykazanie Zamawiającemu spełniania warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach, o
których mowa w §10 ust.4.
3. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi
innemu operatorowi, kosztami poniesionymi w tytułu wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę.
§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w
sprawach w niej nieuregulowanych oraz Prawo pocztowe, Prawo przewozowe, oraz pozostałe akty
wskazane w § 1 ust. 3.
2. 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.
3. Umowa sporządzona został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2- oferta
Załącznik nr 3- formularz cenowy
Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna

*niepotrzebne skreślić.

WYKONAWCA

