
 

UMOWA nr ……………… 

 

 
zawarta w dniu ………………………………2012 r. pomiędzy: 

 

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.   

z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  

prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS  

w dniu 11.10.2001 pod numerem KRS 0000043944  

posiadającą kapitał zakładowy 9 790 000,00 zł. 

reprezentowaną przez: 

 

1. Sławomira Hunka - Prezesa Zarządu 

 

Zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ 

 

                                                           a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………… 
 

 

Zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług kurierskich dla Dolnośląskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie- Zdroju, ul. Szczawieńska 2 w obrocie 

krajowym i zagranicznym. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług kurierskich, o których mowa w 

ust. 1 sukcesywnie począwszy od daty wskazanej w § 3. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią tabele 1 i 2 do niniejszej umowy, 

które określają wagę i cenę za poszczególne przesyłki kurierskie. Ceny określone w 

tabeli 1 i 2 załączonej do niniejszej umowy w postaci formularza ofertowego są stałe i 

nie mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ceny określone w tabeli 1 i 

2 (Formularz Ofertowy) do niniejszej umowy zawierają wszystkie koszty związane z 

wykonaniem umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia przesyłek i opłat 

paliwowych oraz opakowań do pakowania przesyłek. 

4. W ramach przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonywania 

m.in. następujących czynności: 



a) odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

b) przesyłki kurierskie odbierane będą przez upoważnionego przedstawiciela 

Zleceniobiorcy, zwanego dalej Kurierem z siedziby Zleceniodawcy w Szczawnie- 

Zdroju, ul. Szczawieńska 2 i dostarczane w terminie określonym przez 

Zleceniodawcę, 

c) dostarczania wg potrzeb Zleceniodawcy opakowań do pakowania przesyłek. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania: 

a) przesyłek kurierskich miejscowych adresatom w ciągu maksymalnie 4 godzin od 

odebrania przesyłki od Zleceniodawcy; 

b) przesyłek kurierskich adresatom w dniu następnym na terenie kraju: 

 - do godziny 09.00, 

 - do godziny 12.00, 

 -do godziny 16.00, 

c) przesyłek kurierskich za granicę: 

 - na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy maksymalnie w 

 terminie 2 dni roboczych od daty nadania przesyłki, 

 - na terenie państw: USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie 4 dni roboczych 

 od daty nadania przesyłki, 

 - do pozostałych państw – maksymalnie w terminie 5 dni roboczych. 

6. Usługi o których mowa ust. 1, realizowane będą na zasadach określonych w: 

a) Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2008 r. nr 189 poz. 

1159 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków 

powszechnych usług pocztowych (Dz.U. nr 5, poz. 34 z późn. zm.), zwanym dalej 

Rozporządzeniem, 

c) Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, 

poz. 601 z poźn. zm.), 

d) innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem 

umowy, wydanych na podstawie Ustawy, Rozporządzenia, a w przypadku usługi w 

obrocie zagranicznym – zgodnie z międzynarodowymi przepisami pocztowymi. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami, wskazanymi w §1 ust. 6. 

8. Dowodem zlecenia przez Zleceniodawcę usługi kurierskiej będzie wypełniony i 

podpisany przez Zleceniodawcę list przewozowy, według wzoru obowiązującego u 

Zleceniobiorcy, w tym jeden egzemplarz listu przewozowego jest przeznaczony dla 

Zleceniodawcy. 

9. List przewozowy powinien zawierać, co najmniej następujące dane: 

a) datę nadania przesyłki, 

b) dokładne dane nadawcy przesyłki, obejmujące pełny adres z kodem pocztowym, 

c) dokładne dane odbiorcy przesyłki, obejmujące pełny adres z kodem pocztowym oraz 

w przypadku przesyłek zagranicznych, nazwę kraju. 

d) wskazanie nr telefonu i osoby, z którą można się skontaktować w przypadku trudności 

z doręczeniem przesyłki, 

e) oznaczenie przesyłki, określenie zawartości, wartości, wagi ogółem, ilości sztuk, 

wymiarów, ilości paczek, jeśli przesyłka nie jest nadawana w jednym opakowaniu, 

f) podpis czytelny nadawcy, 

g) podpis czytelny osoby przyjmującej przesyłkę w imieniu Zleceniobiorcy, 

h) określenie wysokości ceny za daną przesyłkę. 



10. Zleceniobiorca będzie zobowiązany każdorazowo dostarczyć Zleceniodawcy dowód 

potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej przez adresata przesyłki, w ciągu 48 

godzin od jej doręczenia. 

§ 2 

 

Zleceniodawca nadaje przesyłki kurierskie krajowe i zagraniczne za pośrednictwem kuriera, 

po uprzednim zgłoszeniu zlecenia odbioru ze swojej siedziby: 

- telefonicznie pod nr tel. …………………………......................................................……….., 

- faksem pod nr tel. …………………..............................................................……….……….., 

- drogą elektroniczną pod adres:.............................……………………………………………., 

§ 3 

 

CZAS TRWANIA ORAZ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 2 lata od dnia podpisania umowy 

jednakże nie dłużej niż do wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 2. 

2. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty 56.274,40 złotych netto. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy, ze strony 

Zleceniobiorcy będzie……………………………………………………., natomiast ze 

strony 

Zleceniodawcy……………………………………………….........................……........ 

Zmiany osób, o których mowa powyżej nie wymagają zmiany umowy i stają się 

skuteczne z chwilą pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie. 

2. Podstawą obliczania należności za przesyłki będzie suma opłat wyliczona na 

podstawie cen określonych w tabeli 1 i 2 Formularza Ofertowego, za przesyłki 

faktycznie nadane i zwrócone w okresie rozliczeniowym, stwierdzona na podstawie 

dokumentów nadawczo-oddawczych. 

3. Należność za nadane i zwrócone przesyłki będzie uwzględniana w prawidłowo 

wystawionej fakturze VAT po zrealizowaniu każdego zlecenia osobno. 

4. Termin płatności faktury VAT, o której mowa w ust. 3, wynosi 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury. 

5. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

 

§ 5 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłek kurierskich. 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu 

lub z tytułu niewykonania usługi, a w szczególności za uszkodzenie, ubytek lub utratę 

przesyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z 

niedostarczenia, zagubienia lub zniszczenia przesyłek. 

4. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług będą składane przez Zleceniodawcę 

telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną do Zleceniobiorcy, niezwłocznie po 

stwierdzeniu wady usługi na 

adres:........................................................................................... 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

reklamacji faksem zwrotnym. 



6. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących działalności drugiej strony, w której posiadanie weszła w związku z 

realizacją umowy, chyba że jest to informacja: 

a) ogólnie dostępna, 

b) będąca w posiadaniu drugiej strony w dacie jej otrzymania od strony ujawniającej, 

c) otrzymana po terminie obowiązywania niniejszej umowy od osoby trzeciej, a jej 

źródłem bezpośrednim lub pośrednim nie jest strona ujawniająca, 

d) obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa. 

7. Przesyłki kurierskie nieodebrane lub niedostarczone w terminach właściwych dla 

danego rodzaju przesyłki kurierskiej z winy leżącej po stronie Zleceniobiorcy zostaną 

doręczone bezpłatnie. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zleceniobiorca, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% 

maksymalnej wartości netto  niniejszej umowy określonej w § 3. 

2. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki, Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości trzykrotnej opłaty należnej Zleceniobiorcy 

za dostarczenie przesyłki. 

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawcy 

poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych określonych w umowie, 

będzie uprawniony do żądania jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego. 

§ 7 

 

WARUNKI DODATKOWE: 

 

Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Zleceniobiorcy po 

okazaniu 

stosownego upoważnienia. Jednocześnie Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odmowy 

wydania przesyłki pracownikowi Zleceniobiorcy, który nie spełni tego wymogu. 

 

§ 8 

 

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2.  Zleceniodawca ma prawo rozwiązania umowy: 

a) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

 - postawienia Zleceniobiorcy w stan upadłości, 

 - likwidacji firmy Zleceniobiorcy. 

b) z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

 - Zaistnienia okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w tym w szczególności 

 nierzetelnego wykonywania umowy, tj. dostarczania uszkodzonych przesyłek, 

 opóźnienia w dostarczaniu, niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek 



 dostarczanych przez Zleceniodawcy, z zachowaniem uprawnień Zleceniodawcy o 

 których mowa w § 6 umowy. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa właściwych dla przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane 

będą przez Strony w drodze wzajemnych negocjacji. 

2. W przypadku, gdy ugodowe rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, spór 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zleceniobiorcy oraz dwa dla Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

Zleceniodawca        Zleceniobiorca 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 - Formularz Ofertowy. 


