PROJEKT
Umowa transportowa
nr ………………… / …………
zawarta w dniu ................... w ....................pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334972, o kapitale zakładowym
w kwocie 774 140 000,00 zł w całości wpłaconym, o numerze NIP: 525-000-73-13 oraz REGON:
010684960, w reprezentowaną przez:
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „POL RD”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., kod pocztowy .... -.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS :..............., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / kapitał
zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych) Regon: ............, NIP: ……………
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
(imię i nazwisko).............................................................................. zamieszkałym/ą w ..................................
przy ulicy.............................., kod pocztowy ...-......, Pesel …………………, prowadzącym/ą działalność
gospodarczą pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy
.............................., kod pocztowy ...-......., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej/ewidencji działalności gospodarczej, Regon: ...................., NIP: ……………… zwanym/ą w
treści Umowy „Wykonawcą”,
(zapis opcjonalny jeżeli przedsiębiorca nie zawiera Umowy samodzielnie, tylko działa przez
pełnomocnika)
Reprezentowanym/ą przez:……………………………………
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................
o następującej treści:
§1
Definicje pojęć
Niżej wymienionym pojęciom występującym w treści niniejszej Umowy przypisane zostaje następujące
znaczenie:
1) Zamawiający - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Pion Operacji Logistycznych Region
Dystrybucji w Gdańsku , adres: 80-900 Pruszcz Gdański ul. Handlowa 4 w imieniu, którego działa
Dyrektor /Z-ca Dyrektora na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa;
2) Usługi - przedmiot Umowy świadczony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie
krajowego drogowego przewozu towarów, zgodnie z listem przewozowym, wykonywanych środkiem
transportu samochodowego Wykonawcy, polegający na odbiorze, transporcie i doręczaniu
przesyłek wskazanym przez Zamawiającego Odbiorcom, wraz z wykonywaniem przez Wykonawcę
czynności ładunkowych i innych czynności w tym usług dodatkowych ustalonych w regulaminach
świadczenia usług oraz zgodnie z organizacją pracy, technologią i innymi wewnętrznymi
regulacjami Zamawiającego;
3) Usługi dodatkowe - usługi określone w Regulaminie świadczenia usługi Krajowa Przesyłka
Paletowa w obrocie krajowym ustalonym przez Zamawiającego, innymi regulaminami świadczenia
usług ustalonymi przez Zamawiającego oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego;
4) Przesyłka - rzeczy przyjęte i stanowiące przedmiot przewozu, opakowane i umieszczone na-lub
wewnątrz Jednostki ładunkowej. Przesyłka może się składać z jednej albo większej liczby
Jednostek ładunkowych;
5)
Doręczenie przesyłki - dostarczenie przesyłki do miejsca jej dostawy i wydanie uprawnionemu
Odbiorcy w Terminie wykonania przewozu;
6)
Jednostka ładunkowa - paleta EUR lub inny rodzaj palety,
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7)

8)
9)
10)
11)

1.

2.

3.
4.

Załadunek – czynności mające na celu umieszczenie Jednostek ładunkowych wewnątrz
przestrzeni ładownej ze szczególnym uwzględnieniem ich prawidłowego rozmieszczenia i
zabezpieczenia;
Rozładunek – czynności mające na celu wyładunek jednostek ładunkowych;
Czynności ładunkowe– załadunek przesyłki na środek transportu w miejscu wydania Wykonawcy i
rozładunek przesyłki ze środka transportu w miejscu dostawy;
Termin wykonania przewozu – termin wykonania przewozu ustala się do końca dnia roboczego, w
którym Wykonawca przyjął przesyłkę do przewozu;
Odbiorca – wskazany w treści Zlecenia transportowego podmiot uprawniony do odbioru Przesyłki.

§2
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług w Terminie
wykonania przewozu i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, oraz rozliczeniu się ze wszystkich
powierzonych przesyłek i pobranych należności w dniu ich pobrania.
Wykonawca będzie realizował Usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
Regulaminem świadczenia usługi przesyłka paletowa w obrocie krajowym ustalonym przez
Zamawiającego, innymi regulaminami świadczenia usług ustalonymi przez Zamawiającego oraz
wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, z którymi Wykonawca będzie zapoznany zgodnie z § 6 ust.
1 pkt 3.
Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w §2 ust.1 nie jest, ani nie staje się
stroną umów przewozu łączących Zamawiającego z jego klientami.
Wykonawca nie jest uprawniony do składania lub przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń
woli w zakresie zmian lub uzupełnień treści umowy przewozu.

§3
Termin obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres ….. miesięcy lub do wyczerpania kwoty wartości zamówienia
ustalonej w § 7 ust.1.
2. Rozpoczęcie realizacji Usług nastąpi od dnia ……………

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

§4
Sposób realizacji Usługi
Usługa wykonywana będzie zgodnie z harmonogramem realizacji Usługi, którego wzór określa
Załącznik nr 1 oraz organizacją pracy, technologią, wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego,
wytycznymi, o których mowa w § 2 ust.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu realizacji Usługi w zakresie do +/- 20%
obsługiwanego obszaru opisanego poprzez wykaz Pocztowych Numerów Adresowych, zwanych dalej w
Umowie PNA i powiat i miejscowość i strefę kilometrową.
Wykonawca nie ma wyłączności na świadczenie Usług objętych umową na obszarze wskazanym,
w Załączniku nr 1.
Wykonawca jest zobowiązany w realizacji Usługi do wykorzystywania pojazdów samochodowych o
parametrach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
Zamawiający przewiduje przewóz artykułów spożywczych w opakowaniu transportowym
bez dostępu do zawartości i nie wymagających przewozu w temperaturze kontrolowanej. Wykonawca
zapewni realizację Usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi
przewozu takich towarów.
Przy realizacji Usługi Strony zobowiązane są do przestrzegania zasad współpracy w zakresie systemu
monitorowania drogowego przewozu towarów określonych w Załączniku nr 19.
Zamawiający przewiduje przewóz towarów niebezpiecznych ADR (max 10% przesyłek w trakcie trwania
Umowy). Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi przewozu takich towarów, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania
reguł określonych w Załączniku nr 17.
Zamawiający przewiduje możliwość wyposażenia Wykonawcy na czas realizacji Usługi
w urządzenia mobilne, z których Wykonawca ma obowiązek korzystania. Wykonawca zobowiązuje się
do jego użytkowania w sposób i na zasadach określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 12,
13, 14 i 15 do Umowy.
Zamawiający dopuszcza, według wyboru Zamawiającego realizację czynności załadunku lub
rozładunku we własnym zakresie, przy czym realizacja tych czynności przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia jednostek
ładunkowych.
Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystywania sprzętu do rozładunku wykonywania czynności
ładunkowych, zarówno będącego własnością Wykonawcy jak i udostępnionego przez Zamawiającego
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 16.
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§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy, kopii dokumentów
poświadczających posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień do świadczenia Usługi
(przy przekazaniu kopii dokumentów zostaną Zamawiającemu okazane oryginały do wglądu
oryginały tych dokumentów),
2) posiadania przez cały czas trwania Umowy aktualnych, wymaganych prawem kwalifikacji i
uprawnień, w tym aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na kwotę
nie niższą niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł i przedłożenia kopii polisy oraz dowodów wpłaty
potwierdzających opłacenie składek ubezpieczeniowych, okazanych w oryginale na każde żądanie
Zamawiającego,
3) zapewnienia odpowiedniej i wystarczającej liczby pojazdów i pracowników pozwalającej prawidłowo
zrealizować Usługi. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia zawodowe wymagane
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, charakteryzować się wysoką kulturą osobistą,
schludnym wyglądem, komunikatywnością oraz znajomością topografii obsługiwanych rejonów,
4) świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z należytą starannością przy zachowaniu terminów
ich realizacji,
5) zapewnienia udziału pracowników Wykonawcy w szkoleniach organizowanych i prowadzonych
przez Zamawiającego,
6) posiadania telefonów komórkowych przez pracowników i ich aktywnego wykorzystywania przy
realizacji usług w celu zapewnienia bieżącego kontaktu z pracownikami i klientami Zamawiającego,
7) umożliwienia kontroli jakości realizowanych Usług, upoważnionym pracownikom Zamawiającego,
8) umieszczenia na koszt Wykonawcy na samochodach, wykorzystywanych przez Wykonawcę
do realizacji Usług, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, oznaczeń wskazanych
w Załączniku nr 8. Termin jednego miesiąca obowiązuje również, gdy Wykonawca w trakcie
trwania Umowy dokona wymiany samochodu na inny. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się
do nieumieszczania przez okres obowiązywania niniejszej Umowy innych oznaczeń i reklam, z
wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający przewiduje w szczególnych przypadkach
możliwość wydłużenia terminu oznakowania pojazdu na pisemny wniosek Wykonawcy,
9) usunięcia na własny koszt oznaczeń wskazanych w Załączniku nr 8 w terminie siedmiu dni od dnia
zaprzestania świadczenia Usługi pojazdami Wykonawcy,
10) ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z realizacji niniejszej Umowy,
11) wyposażenia na własny koszt pracowników Wykonawcy w kamizelki z logo Zamawiającego.
Kamizelki zostaną przekazane przez Zamawiającego, a koszt pojedynczej (1 szt.) kamizelki nie
przekroczy kwoty 50 zł.
12) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia
usługi prawidłowo uzupełnionych Załączników nr 3, 4 i 5. W przypadku zmiany danych w tych
załącznikach, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji, najpóźniej na 1 (jeden)
dzień roboczy od powstania zmiany; powyższe zmiany nie wymagają formy aneksu.
13) przestrzegania zasad Instrukcji ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A. zawartych
w Załączniku nr 6,
14) przedkładania na wniosek Zamawiającego wydruków z urządzeń pomiarowych pojazdów
wykonujących usługi (np. tachografów),
15) zabezpieczenia ładunku przed dostępem osób postronnych, kradzieżą, rabunkiem i uszkodzeniem
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,
16) wyposażenia na własny koszt pracowników skierowanych do świadczenia usługi określonych
umową w identyfikator zgodny ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 7 do Umowy,
17) nie podejmowania współpracy w zakresie przewozu klientów Zamawiającego w trakcie
obowiązywania Umowy oraz w okresie 6 miesięcy od jej rozwiązania,
18) po uzgodnieniu z Zamawiającym, Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystywania sprzętu do
realizacji czynności załadunku/rozładunku, zarówno będącego własnością Wykonawcy jak i
udostępnionego przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 16,
19) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek
problemów w trakcie realizacji usługi związanych z terminowością i bezpieczeństwem ładunku,
20) realizowania usługi samodzielnie, Wykonawca może powierzyć w całości lub części realizację
Umowy podwykonawcom tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i jedynie w
zakresie w jakim wyrażona została taka zgoda. W przypadku powierzenia podwykonawcy realizacji
Umowy w całości lub części, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności podwykonawcy,
jak za swoje własne.
§6
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych druków dokumentów do wykonywania Usługi,
2) terminowego regulowania należności wynikających z niniejszej Umowy,
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3) przeszkolenia pracowników Wykonawcy realizujących usługę objętą niniejszą umową w zakresie
wewnętrznych regulacji Zamawiającego opisanych w § 4 ust 1.
2. Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo do:
1) kontroli w każdym czasie:
a) stanu pojazdu przeznaczonego do realizacji Usługi i odmowy wydania jednostek ładunkowych w
razie stwierdzenia niezgodności parametrów kontrolowanego pojazdu z parametrami techniczno
- użytkowymi zawartymi w Załączniku nr 2,
b) jakości, sposobu i terminowości Usług świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z Umową,
2) żądania odsunięcia w trybie natychmiastowym pracownika Wykonawcy od wykonywanych czynności
w przypadku rażącego naruszenia realizacji Usług.
§7
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonywania Usługi, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naliczone zgodnie z
Załącznikiem nr 10.1 do Umowy, przy czym w okresie na jaki została zawarta Umowa nie przekroczy
ono kwoty ………………… zł.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, dla
wystawienia której podstawą jest zestawienie określone w Załączniku nr 9.1 i 9.11 zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu dowolnego wynagrodzenia należności
przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności:
1) kar umownych,
2) szkód wyrządzonych przez Wykonawcę wymienionych w § 9 ust.3,
3) nierozliczonych przez Wykonawcę należności pobranych od odbiorców w związku
z wykonywaniem Usług dodatkowych,
4) wynikających z innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy,

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

§8
Warunki płatności
Jeżeli w umowie lub załącznikach używa się określenia faktura VAT rozumie się także pod tym
pojęciem rachunek.
W przypadku usług których okres realizacji przekracza jeden miesiąc, strony ustalają miesięczny okres
rozliczeniowy. Za okres rozliczeniowy uznaje się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego. Faktury VAT jeżeli Wykonawca jest podatnikiem VAT lub rachunki, jeżeli Wykonawca
nie jest podatnikiem VAT wystawiane będą przez Wykonawcę najpóźniej 15-go dnia miesiąca po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, z datą sprzedaży przypadającą na ostatni dzień okresu
rozliczeniowego.
Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP wskazany w komparycji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru identyfikacyjnego.
Faktury VAT/rachunki wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać numer identyfikacji podatkowej
Zamawiającego: 525-000-73-13 oraz numer niniejszej Umowy. Zamawiający dokona zapłaty
za wykonane usługi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT/rachunku.
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi zgodnie
z zapisami Umowy.
W razie opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za każdy dzień
opóźnienia.

§9
Kary umowne
1. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o
których mowa w §11 ust. 2 lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje
prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% trzykrotności ilorazu wartości
oferty netto oraz liczby miesięcy terminu realizacji zamówienia wskazanych w formularzu ofertowym,
którego kopia stanowi Załącznik nr 18.1 do umowy.
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2. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia kar umownych określonych w Załączniku nr 11 do Umowy, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
3. Wykonawca jako profesjonalista w obrocie gospodarczym, na zasadzie ryzyka zobowiązany jest do
zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku utraty, kradzieży, uszkodzenia,
ubytku zawartości, nieterminowego doręczania lub odbioru przez osoby nieuprawnione powierzonych
przesyłek lub innych nieprawidłowości w realizacji Usługi, w wysokości równej odpowiedzialności
odszkodowawczej Zamawiającego w stosunku do osób trzecich, stosownie do postanowień
odpowiednich regulaminów Zamawiającego oraz Prawa Przewozowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

§ 10
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu do Umowy pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 1 pkt 12 oraz § 10 ust. 2.
Poniżej wymienione zmiany w Umowie , nie wymagają aneksu:
1) zmiany osób do kontaktu, adresów Stron, numerów telefonów oraz adresów mailowych.
W przypadku zmiany danych kontaktowych Strona, której dane kontaktowe ulegają zmianie
zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie drugą Stronę z zachowaniem formy
pisemnej,
2) zmian treści Załączników nr 3,4,5,7,9.1,9.11,13,14,16,17 oraz regulaminów i instrukcji
dotyczących zasad realizacji usługi obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający
jest uprawniony do jednostronnego wprowadzania zmian w zakresie treści tych regulaminów i
instrukcji w każdym czasie, a wystarczające dla wprowadzenia i obowiązywania zmian jest
przekazanie Wykonawcy treści zmienionych postanowień,
3) zmiany załącznika nr 1 w zakresie do +/- 20% obsługiwanego obszaru opisanego poprzez wykaz
PNA lub powiat lub miejscowość lub strefę kilometrową,
§ 11
Wypowiedzenie Umowy
Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi, o ile Zamawiający nie
zwolni Wykonawcę z obowiązku ich świadczenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie przystąpił w terminie ustalonym w § 3 ust.2 do wykonania Umowy lub jej części,
2) Wykonawca przerwał realizację usługi na okres dłuższy niż jeden dzień,
3) Wykonawca pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego dotyczącego
zaniechania wykonywania Umowy w sposób nienależyty, w dalszym ciągu nienależycie wykonuje
Umowę lub jej część,
4) Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz naruszyły postanowienia
Umowy w sposób istotny,
5) otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy,
6) Zamawiający powziął wiedzę o okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie
usług przez Wykonawcę, a także powodujących utratę przez Wykonawcę kwalifikacji niezbędnych
do świadczenia Usług,
7) w przypadku stwierdzenia przyjmowania zleceń na przewóz przesyłek bezpośrednio
od klientów Zamawiającego,
8) w przypadku narażania Zamawiającego na utratę dobrego wizerunku,
9) w innych przypadkach określonych w Umowie.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać uzasadnienie. Zwolnienie z obowiązku
świadczenia usługi opisane w ust 1 nie może wystąpić wcześniej aniżeli przed upływem miesiąca od
dnia złożenia wypowiedzenia.
W wyniku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający przysługują wszelkie uprawnienia
z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy.

§ 12
Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych
1. Zasady ochrony informacji i innych aktywów Zamawiającego oraz przetwarzania danych osobowych
reguluje Załącznik nr 6 do Umowy.
2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia wyrządzonej
szkody w pełnej wysokości.
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§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa
przewozowego i Kodeksu Cywilnego.
W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne,
Umowa zachowuje moc w pozostałym zakresie, a w miejsce postanowienia nieważnego Strony
wprowadzą nowe postanowienie, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
i w możliwie pełnym zakresie odzwierciedlające pierwotną wolę Stron. W przypadku niedojścia przez
strony do porozumienia, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, w miejsce postanowienia
nieważnego wejdą odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i dla Zamawiającego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla miejsca prowadzenia działalności przez Pocztę
Polską S.A. z siedzibą w Warszawie Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w ………...
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Dane osób do kontaktu pomiędzy stronami:
Wykonawca (osoba, Tel, @) …………………………………………………………
Zamawiający (osoba, Tel, @) ……………………………………………………….
Wykaz Załączników do Umowy, stanowiących integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 do Umowy - Harmonogram realizacji usługi
2) Załącznik nr 2 do Umowy - Parametry techniczno-użytkowe pojazdów samochodowych
3) Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy WZÓR
4) Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy - WZÓR
5) Załącznik nr 5 do Umowy - Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy skierowanych do realizacji
umowy
6) Załącznik nr 6 do Umowy – Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.
7) Załącznik nr 7 do Umowy - Wzór identyfikatora
8) Załącznik nr 8 do Umowy – Wzór oznakowania pojazdów
9) Załącznik nr 9.1 do Umowy – Dzienne zestawienie ilości pobranych i doręczonych jednostek
ładunkowych - WZÓR
10) Załącznik nr 9.11 do Umowy – Miesięczne zestawienie ilości zrealizowanych usług - WZÓR
11) Załącznik nr 10.1 do Umowy - Zasady wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy
12) Załącznik nr 11 do Umowy - Kary umowne
13) Załącznik nr 12 do Umowy – Porozumienie w sprawie użyczenia Urządzeń Mobilnych - WZÓR
14) Załącznik nr 13 do Umowy – Protokół przekazania Urządzeń Mobilnych- WZÓR
15) Załącznik nr 14 do Umowy - Imienny wykaz Użytkowników Urządzeń Mobilnych- WZÓR
16) Załącznik nr 15 do Umowy – Informacja dla użytkowników o zasadach korzystania z Urządzeń
Mobilnych dedykowanych do obsługi aplikacji „Mobilny Listonosz” przy realizacji usług przez
Podwykonawców PP S.A.
17) Załącznik nr 16 do Umowy – Zasady poruszania się w obiektach Poczty Polskiej S.A. i
bezpiecznego użytkowania sprzętu
18) Załącznik nr 17 do Umowy - ADR
19) Załącznik nr 18.1 do Umowy - Formularz ofertowy dla stawki za jednostkę ładunkową
20) Załącznik nr 19 do Umowy– Zasady współpracy w zakresie systemu monitorowania drogowego
przewozu towarów

Zamawiający
………………………………………

Wykonawca
………………………………………..
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