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samodzielnie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) speifflaj^cy wyraagania wskazane

w ust3.

3. Wskazany punkt (placowka) nadawcZo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust2, winien znajdowac si?

w odleglosci (obliczonej w linii prostej) nie wiekszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki bgdzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosci od

ww. siedziby Zama-^aj^cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego do

Zamawiaj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

b^dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowki?) nadawczo-

odbiorcZy spelniaj^cy wymog okte^ony ust. 3. W takim przypadku zapis dotyczi^cy informowania

o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b^dzie mial zastosowania.

4. Wykonawca zapewnia dor^czenie nadanych ptzez Zamawiajq,cego przesylek pocztowych na calym tetenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym roWniez poza obszarem Unii Europejskiej.

5. W przypadlm ptzesylek ze zwrotnym potwietdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby

Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitowane przez adresata zwrotne

potwierdzenie odbioru przesylki, w terminie do dni roboczych licz^c od dnia dorgczenia przesylki

adresatowL Zwrotne potwierdzenie odbioru Wykonawca b^dzie dostarczal. do siedziby Zamawiaj^,cego

zaopatrzone w dat? i cZ)rtelny podpis odbiorcy przesylki. W przypadku nieobecnosci adresata, przedstawidel

WykonaWcy pozostawia zawiadoffiienie o probie dorgczenia przesylki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy

adresat moze odebrac przesylk?.

Po upljrwie terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu wraz z podaniem przyczyny

nieodebrania przez adresata.

6. Usluge pocZtoW^ w zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si^ za niewykonan% jezeli dor^czenie przesylki

rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dor^czenia, nie nast^ilo w terminie 14 dni bd dnia nadania.

7. Zamawiaj^cy b^dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dopuszcza si? stosoWania

opakowan Wykonawcy.

8. Przesylki pocztowe stanowi^ce przedmiot niniejszej umowy obejmuj^ przesylki o gabarytach A i B.

a) Gabaryt A to przesylki o wymiarach:

- minimum — wymiary strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm,

- maksimum — zaden z wymiarow nie moze przekraczac: wysokosc 20 mm, dlugosc 325 mm, szerokosc 230 mm.

b) Gabaryt B to przesylki o wymiarach:

- minimum — jezeli przynajmniej jeden z wymiarow przekracza wartosc bkredon% jako maksimum w gabarycie A,

- maksimum — suraa dlugosci, szetokosci i wysokosci nie przekracza 900 mm, przy czym dlugosc nie moze

przekraczac 600 mm.

Przedmiot umowy obejmuje roWniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.

9. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawcy

lub wskazanej w regulaminie (zalacztuk nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic

Zamawiaj^cemu nieodplatnie dfuki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) oraz druki z numerem

nadawczym „R" - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac wyzej

wskazane druki na biez^co w dosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.

10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslajq^ nast?puj^ce akty prawne:

1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow wykonjrwania poWsZechnych using

pocztoWych,

2) Regulamin swiadczenia using pocztowych w brzmieniu dostarczbnym przez WykonaWC?,

3) Polska Norma - koperty listowe i kartki pocztowe PN'-T-85004,
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2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zatnawiaj^cemu kar? urnowii^ w wysokosci 1% x^^tiagtodzeriia

caikowitego brutto umo\^ okfeslonego w §6 ust.l utnowy, jezeli Zama^viajqey ■w^owie umbw? za 30
dmo\(ym wypot^edzeniein w przypadku raz^cego namszenia ptzez Wykonawc^ jej postanowien.
Wypowiedzenie umowy -wiinno Zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania
naruszen z zastrzezeniem, iz yff razie niezaprzestania narusZen w terminie wskazahym w pisemnym
wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.
PoprzeZ raz^ce naruszenie umowy Strony roZumiej^:
1) wyst^ienie sytuacji opisanych w § 3 ust. 6, lub
2) niedotrzymanie teirminow, o ktorych mowa w § 4 ustl, lub
3) zagubienie przesylki,
- w przypadku co najmniej 200 przesyiek.

Raz^ce naruszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczynq, zaismiaiej sytuacji byiy okolicznosci sily
wyzszej.
W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastOsoWanie Znajdzie §10 ust. 3 umowy.

3. Zamawiaj^cy bgdzie miai prawo do wypowiedzenia umoWy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia oraz
do naliczenia kary umownej w wysokosci 1% Wynagrodzenia calkowitego brutto w przypadkach
wskazanych w ust.2 oraz w przypadku:

- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub
mailowego, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^ z osob, o ktorych mowa w § 11 ustl,
- gdy realizacja poszczegolnych cz^sci lub calosci przedmiotu umowy opoznia si? z przyczyn zale'znych
od Wykonawcy powyzej 10 dm albo jezeli przedmiot umowy jest wykon3rwany w sposob wadhwy lub
sprzeczny z umow^przez okres powyzej 10 dni.

4. Wj^owiedzenie umowy winno nast^ic w forrme pisemnej pod rygorem niewaznbsci i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku dostarcZenia Zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub cZjrtelnego podpisu odbiorcy
przesylki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic ZamaWiaj^cemu
kar? umO\ra^w ■wysokosci 50,00 zlotych za kazdy przypadek niedotrzymania jednego z ■ww. warunkow.

6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie Wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zama-wiaj^cy
moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye roz-wiq.zana w drodze porozumienia stron w terminie uZg'odnionym mi?dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku -wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala -wyl^cznie cz?sc Wynagrodzenia
za uslugi zrealizowane do dnia roz-wi^zania Umo-wy, pomniejsZOna o wartosci kar umownych nalezinych
Zamawiaj^cemu na podsta-wie niniejsZej Umo-wy.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze -wykonanie umo-wy nie lezy
w interesie pubkcznym, czego nie mozna bylo prze-widziec w ch-wili zawarcia umo-wy, Zama-wiaj^cy
moze odst^ic od umo-Wy w terminie 30 dni od po-wzi?cia -wiadomosci o tych okolicZnosciach.
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b) zesta-wienia dla przesylek nierejestrowanych.

7) nadawaniu przesyiek w stanie uporz^dkowanym, tj. przekazaniu przesylek ulozonych strong adresow^

w tym samym kierunku:

a) rejestrowaiiych — wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksi^zce nadawczej, dokonywanych

z uwzgi^dnieniem podziaiu na: poszczegolne rodzaje uslug, przesylki ktajowe i zagraniczncj Zwykie

i z przyspieszonym terminem dorgczenia,

b) nierejestrowianych.

2.

3.

3a.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca bgdzie odbierai przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pigc razy w tygodniu tj. od poniedzialku

do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesylek

dokonjrwac bgdzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazariiu stosowtiego upowaznienia, ktorego

wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego

jeden egzemplarz ksiq^zki nadawczej (dowod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. l0:00 nast^pnego dnia

roboczego (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania

przesylek. Ponadto Wykonawca musi umozHwic odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawcy

placowkach pocztowych, przesylek dostarczanych samodziekiie przez Zaniawiaj^cego 24 godziny na dob?

przez 6 dm w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zatnawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowym

wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesylek dostarczanych

samodziekiie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy wymagania wskazane

w ust.3.

Wskazany punkt (placowka) nadawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust.2, winien znajdowac si?

w odleglosci (obUczonej w knii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosci

od Ww. siedziby Zamawiaj^cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego

do Zamax^aj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

b?dzie bezskuteczna.

Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-

odbiorczy spelniaj^cy wymog okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania

o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

Wykonawca zapewnia dor?czenie nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych na calym terenie

Rzeczypospoktej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poZa obsZarem Unii Europejskiej.

W przjTpadku przesylek ze zwromym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby

Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitowane przez adresata zwrome

potwierdzenie odbiom, w terminie do dni roboczych kczq:c od dnia dor?czenia przesylki adresatowi.

Zwrotne potwierdzenie odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby Zamawiaj^cego zaopatrzone

w dat? i czytelny podpis odbiorcy przesylki.

W przypadku nieobecnosci adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia Zawiadornienie o probie

dor?czenia przesylki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac przesylk?. Po upljrwie

terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez

adresata.

Uslug? poczto'w^, w Zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za niewykonanq, jezek dor?czenie przesylki

rejestrowanej lub zawiadornienie o probie jej dor?czenia, nie nast^ilo w terrninie 14 dni od dnia nadania.

Zamawiaj^cy b?dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dopuszcza si? stosowania

opakox^h )^J^onaw(w.

\
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2. Wykofiawca obowi^zaliy jest zapiadc ZatnawiajEtcemu kar? umdwn^ w wysokosci 1% •w^nagtodzenia

caikotvitego bmtto uino'v^ okredonego w §5 ust.l umowy, jezeli Zama\daj^cy \sypo\d.e uiiiow? za 30

dniowytn wypo-wiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia prZeZ Wykonawc? jej pdstanowien.

Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania

naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania namsZen w temainie wskazanym w pisemnym

wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.

Poptzez raz^ce namszenie umowy Strony rozumiej^:

1) Wyst^ienie symacji opisanych w § 2 ust 6, lub

2) niedotrzymanie temainow, o ktorych mowa w § 3 ust.l, lub

3) zagubienie przesylki,

- ktore mialo miejsce w stosunku do co najmniej 20 ptZeSylek.

Razqce narusZenie umowy nie Wyst^i W przypadku, gdy przyczyn^ zaistnialej sytuacji byly okokcznosci sily

wyzszej.

W przypadku wypoWiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §9 ust. 3 umowy.

3. Zamawiaj^cy b^dzie mial prawo do wypowiedzenia umoWy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia oraz

do nakczenia kary umownej w wysokosci 1% Wynagrodzetlia calkowitego briitto rowniez

w przypadku:

- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomkno Wezwania pisemnego lub

mailoWego, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^ z osob, o ktorych moWa w § 10 ust.l,

- gdy reakzacja poszczegolnych Czgsci lub calosci przedmiom umoWy opoznia si? z prZycZyii Zaleznych

od Wykonawcy pbwyzej 10 dni albo jezek przedmiot umoWy jest wykonyWany W sposob Wadkwy lub

sprzeczny z umOwq,przez okres powyzej 10 dni.

4. Wypowiedzenie umowy winno nastEipic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac

uzasadnienie.

5. W przypadku dostarczenia zwromego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytekiegb podpisu odbiorcy

przesylki, o ktorym mowa W §3 ust.5 umowy, WykonaWCa zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar?

umown^ W wysokosci 50,00 zlotych za kazdy przypadek niedotrzymania jednego z wW. warunkoW.

6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy moze

z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajq.cego.

7. Umowa moze bye rbzwi^zana w drodze poroZumienia stron w terminie uzgbdnionym mi?dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwaia wyi^cznie cz?sc Wynagrodzenia za

uslugi zreakzoWane do dnia rozwi^zania Umowy, pbmniejszona o wartosci kar umownych naleznych

Zamawiaj^cemu na podstawie nkiiejszej Umowy.

9. W razie Zaistnienia istomej zmiany okokcznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie pubkcznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwik zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

odst^ic od umowy W terrninie 30 dni od powzi?cia wiadombsci o tych okokcznOsciach.

§9
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