
 1 

 

Załącznik nr 4 
 

U M O W A   N r  ……/2020 

Zawarta w dniu …….r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa- Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Warszawie, mającą siedzibę w Warszawie przy Placu Europejskim 3 , 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - Annę Frenkiel,  

przy kontrasygnacie Haliny Fietkiewicz – Głównego Księgowego 

a 

firmą  ………………………………………………………..z siedzibą w ………………….. 

przy ………………………..,w dalszej części umowy zwany Wykonawcą reprezentowanym 

przez: 

…………………………………. 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa: 

- odbiór, przewóz i dostarczenie  materiałów egzaminacyjnych ze szkół 

ponadpodstawowych na terenie Warszawy i woj.  mazowieckiego – usługa w całości 

podlegająca ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, realizowana w terminach 

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

1. Usługi objęte przedmiotem umowy będą realizowane w dwóch akcjach:   

od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. oraz w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany jednodniowego terminu realizacji  akcji 

sierpniowej  w przypadku wyznaczenia  innego terminu sesji poprawkowej.  

Termin realizacji akcji sierpniowej nastąpi do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2  Zamawiający zobowiązuje  się do przekazania 

Wykonawcy szczegółowego harmonogramu wykonania usługi w terminie sierpniowym  

z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej  na około 7 dni przed realizacją usługi. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

5. Sposób realizacji usługi: ściśle wg zapisów SIWZ (załącznik 2) i uzgodnień bieżących. 
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 § 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do świadczenia 

usług określonych w § 1 oraz zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia 

z zachowaniem najwyższej staranności oraz procedur pracy gwarantujących wykonanie 

zamówienia na każdym etapie realizacji z zachowaniem szczególnych zasad 

bezpieczeństwa i ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru i dostarczenia przesyłek w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w stanie nienaruszonym bez ubytku i uszkodzenia. 

2. Wykonawca w związku z obowiązkiem zachowania tajności zobowiązuje się nie otwierać 

przesyłek w żadnym przypadku. 

 

§ 5 

Przedstawiciele Zamawiającego (Dyrektorzy szkół) są zobowiązani przekazać przesyłkę 

Wykonawcy w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi.  

Opakowanie powinno być:  

 odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki,  

 odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, 

 posiadać właściwe oznakowania.  

 

 

§ 6 

Przyjęcie przesyłki od Nadawcy ( szkoła ) odbywa się po podpisaniu listu przewozowego  

z datą i godziną odbioru przesyłki przez Wykonawcę. Jeden egzemplarz listu przewozowego 

powinien być dołączony do raportu zbiorowego, na którym Zamawiający oraz przedstawiciel 

Wykonawcy  potwierdza godzinę otrzymania  przesyłki z każdego środka transportu. 

§ 7 

1. Zamawiający bezwzględnie wymaga obecności dwóch przedstawicieli Wykonawcy  

w każdym samochodzie w czasie całego okresu realizacji zamówienia. 

2. Wszyscy przedstawiciele Wykonawcy muszą być wyposażeni w identyfikatory firmowe  

i gotowi do ich okazania na każde wezwanie każdego z dyrektorów szkół, z których  

są odbierane materiały, bądź osoby przez niego upoważnionej.  
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3. Zamawiający bezwzględnie wymaga w dniach odbioru prac ze szkół, obecności 

pracownika Wykonawcy w miejscu odbioru przesyłek od przedstawicieli Wykonawcy 

(kurierów), wskazanym przez Zamawiającego, do czasu zakończenia przekazania wszystkich 

materiałów Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że w dniach wykonywania usługi o której mowa w §1 

umowy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia 

będą wyłącznie realizować czynności wynikające z niniejszej umowy i nie będą w tym czasie 

wykonywać usług i innych czynności na rzecz innych klientów lub firmy.  

 

                                                                        § 8 

 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  netto  …………………. zł. (słownie złotych: 

……………………………..) plus podatek VAT (23 %) w wysokości ………………zł.  

( słownie złotych: ……………………) co stanowi łączną kwotę brutto ………………zł. 

(słownie złotych: ……………………………………………….). 

 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszt pracy Wykonawcy obejmujący przenoszenie przesyłek  

z miejsca odbioru do środka transportu, załadunek, dostarczenie do miejsca przeznaczenia, 

rozładunek, przeniesienie i złożenie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, 

wszelkie opłaty dodatkowe itp.  

3. Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. 

 

§ 9 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie  30 dni od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie podpisanie zbiorczego raportu odbioru przesyłek   

przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń co do jej stanu, na zakończenie wykonania usługi 

określonej w §1 po zrealizowaniu każdej z akcji:  w terminie majowym oraz  w  terminie 

sierpniowym. 

3. Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
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§ 10 

 

1. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji zamówienia poprzez nie 

odebranie materiałów egzaminacyjnych w terminie z powyżej 2,5% ustalonych na jeden dzień 

przewozowy szkół pobierana będzie kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji zamówienia poprzez 

niedostarczenie  materiałów egzaminacyjnych w dniach 04, 05, 08, 13, 15, 19, maja 2020 

roku do godz. 22.30, w dniu 22 maja 2020 roku do godziny 18:00 oraz w dniu 25 sierpnia 

2020 roku do godz. 22.00, pobierana będzie kara umowna w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust. 1 umowy za przekroczenie terminu – określonej godziny – 

dostarczenia materiałów egzaminacyjnych przez każdy ze środków transportu.  

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z terminu płatności, o którym mowa  

w § 9 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za 

każdy dzień opóźnienia.  

§ 11 

 

1. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy z Wykonawcą z powodu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy bez ponoszenia 

skutków prawnych. 

2. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności  bez 

dodatkowego wezwania lub udzielenia dodatkowego terminu ze skutkiem na dzień 

doręczenia.  

3. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy  

z Wykonawcą w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji Zamówienia poprzez 

nieodebranie materiałów egzaminacyjnych w terminie z powyżej 5% szkół ustalonych  

na jeden dzień przewozowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur Wykonawcy. 
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§ 12 

 

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzenia siły wyższej. 

2. Przez pojęcie sił wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu wymaganej staranności  w stosunkach kupieckich. 

3. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszej umowy, są w szczególności strajk, blokady 

dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, wypadek 

samochodowy, powódź, huragan i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony 

nie mogą przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto które  

są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności. 

 

§ 13 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy jest: 

ze strony Zamawiającego  – Sebastian Krupiński   tel.  504 020 482 

    – Dawid Sikora   tel.  698 920 914 

ze strony Wykonawcy  –  ………………………… tel.…………… 

 

§ 14 

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy. 

  

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo 

przewozowe i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 
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§ 16 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 17 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy rozpoznane będą 

przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 18 

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 

 

Tabela nr 1.  Terminy odbioru  arkuszy egzaminacyjnych ze szkół 

 

 

Lp. Data Godziny odbioru 

Godzina 
dostarczenia 
przesyłek do 

OKE 

Przedmiot 

1 4.05.2020 13.30 - 19.30 
do godz. 

22.30 
język polski poziom podstawowy 

2 5.05.2020 13.30 – 19.30 
do godz. 

22.30 
język polski poziom rozszerzony 
matematyka poziom podstawowy 

3 8.05.2020 13.30 – 19.30 
do godz. 

22.30 

język łaciński i kultura antyczna oba poziomy 
język angielski oba poziomy 
język angielski w klasach dwujęzycznych 
matematyka poziom rozszerzony 
filozofia oba poziomy 
biologia oba poziomy  

4 13.05.2020 13.30 – 19.30 
do godz. 

22.30 

wiedza o społeczeństwie oba poziomy 
chemia oba poziomy 
informatyka oba poziomy  
język niemiecki poziom podstawowy 
język niemiecki poziom rozszerzony 
język niemiecki w klasach dwujęzycznych 
geografia oba poziomy 

5 15.05.2020 13.30 – 19.30 
do godz. 

22.30 

historia sztuki oba poziomy 
język rosyjski poziom podstawowy 
język rosyjski poziom rozszerzony  
język rosyjski  w klasach dwujęzycznych  
język francuski poziom podstawowy 

6 19.05.2020 13.30 – 19.30 
do godz. 

22.30 

język francuski poziom rozszerzony 
język francuski w klasach dwujęzycznych 
fizyka i astronomia oba poziomy 
fizyka poziom rozszerzony 
historia oba poziomy 
język hiszpański poziom podstawowy 

7 22.05.2020 8:00 – 13:30 
do godz. 

18:00 

język hiszpański poziom rozszerzony 
język hiszpański w klasach dwujęzycznych 
język włoski oba poziomy   
język włoski  w klasach dwujęzycznych  
historia muzyki oba poziomy 
wiedza o tańcu oba poziomy 
przedmioty zdawane w języku obcym 
języki mniejszości narodowych (j. ukraiński) 

8 25.08.2020 14.00 – 19.00 
do godz. 

22.00 
Przedmioty zostaną podane w pierwszej połowie 
sierpnia 2020 


