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Załącznik nr 5 

U M O W A  nr …. 

 

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

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

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora OKE   Annę Frenkiel 

przy kontrasygnacie Haliny Fietkiewicz – Głównego Księgowego 

a 

firmą ………………………………………………. 

z siedziba w Warszawie przy ul. ……………………………., 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 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa kurierska -  usługa odbioru, przewozu  

i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Warszawie w 2021 roku w terminach określonych w ust.2  na terenie kraju  

ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i woj. mazowieckiego, szczegółowo opisana 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik  

nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania przesyłek przez swoich przedstawicieli  

z siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca oraz ich dostarczenia 

adresatom: 

1) do 24 godzin od momentu nadania – przy przesyłkach na terenie Warszawy, 

woj. mazowieckiego, kraju z zastrzeżeniem ust. 3 

3. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia doręczenia 

przesyłki w dniu jej nadania na terenie woj. mazowieckiego – nie więcej niż 20 przesyłek 

w okresie obowiązywania umowy. 



 2 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kurierskiej na rzecz Zamawiającego  

na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa 

mazowieckiego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy telefonicznie oraz 

za pomocą faksu  lub pocztą elektroniczną, o potrzebie gotowości do rozpoczęcia 

wykonania usługi. 

2. Powiadomienie to będzie zawierać informację o wielkości przesyłki, miejscu i czasie 

załadunku oraz miejscu i czasie dostarczenia.  

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1 będzie kierowane pod wskazany przez 

Wykonawcę numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny) dostępny przez 7 dni 

w tygodniu /z wyłączeniem niedziel i świąt  / w godz. 7.00 - 22.00 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru oraz dostarczenia przesyłki 

wskazanej w powiadomieniu, o którym mowa w § 3 w stanie nienaruszonym bez ubytku 

i uszkodzenia. 

2. Odbiór przesyłek od Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku 

od godz. 8.00 do godz. 20,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 5 

Zamawiający jest obowiązany 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,  

  posiadać adres odbiorcy. 

§ 6 

Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się po podpisaniu listu przewozowego. Jeden 

egzemplarz listu przewozowego powinien zawierać potwierdzenie otrzymania przesyłki przez 

Odbiorcę. 
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§ 7 

W związku z obowiązkiem zachowania tajności Wykonawca zobowiązuje się nie otwierać 

przesyłki w żadnym przypadku.  

§ 8 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się następująco: 

 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 

2. Sposób realizacji:  

Usługi objęte przedmiotem umowy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, wg zapisów zawartych w SIWZ i uzgodnień bieżących z Wykonawcą. 

                                                                  § 9 

1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania  niniejszej umowy Wykonawca będzie 

realizował zlecenia Zamawiającego do czasu gdy całkowita  kwota wszystkich płatności 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nie przekroczy kwoty …………….. zł brutto. 

Powyższa kwota stanowi maksymalną wartość usług objętych niniejszą umową.  

Kontrola kwoty leży po stronie Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania  niniejszej umowy Zamawiający nada  

ok. 4140 przesyłek. Liczba ta może ulec zmianie.  

3. Za zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie liczone wg iloczynu podanej przez Wykonawcę w ofercie stawki 

jednostkowej dla danego przedziału wagowego oraz liczby zrealizowanych przesyłek 

w tym przedziale - zawsze w ścisłym odniesieniu do wycenionych przez Wykonawcę 

przesyłek w zakresie wagowym określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 2.   

4. 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 Odbiorcę pomieszczeniu, 

wszelkie opłaty dodatkowe itp.  

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

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego, gdy wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy osiągnie kwotę 80% kwoty o której mowa w § 9 ust.1 

umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia 

o której mowa w § 9 ust.1 umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego 

prawa Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.  
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania liczby przesyłek o której mowa 

w § 9 ust.2 umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa 

Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego 

9. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów 

i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania opłat powiększonych o podatek 

od towarów i usług według obowiązującej stawki, do limitu kwoty określonej w ust. 1 

powyżej. 

 

§ 10 

Wszystkie prace związane z przewozem załadunku powyżej 500 kg winny być wykonywane 

z udziałem dwóch pracowników Wykonawcy. 

Zamawiający nie dopuszcza, aby pracownik Wykonawcy oczekiwał, a tym bardziej żądał 

pomocy od osób trzecich w przenoszeniu przesyłek, załadunku bądź rozładunku samochodu. 

 

§ 11 

1. Należność za każdą dostarczona przesyłkę uregulowana będzie po przedstawieniu dowodu 

odebrania/dostarczenia przesyłki przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń co do jej stanu. 

2. Należność za zrealizowanie poszczególnych zleceń uregulowana będzie cyklicznie,  

po wykonaniu części usługi, w rozliczeniach miesięcznych, przelewem na konto 

Wykonawcy, w terminie 30-stu dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT za przesyłki wysłane w danym okresie stanowić 

będą kopie listów przewozowych tych przesyłek. Do faktury musi być dołączony wykaz 

wykonanych usług wraz z trasą przejazdu („od – do”) oraz liczbą przesyłek w określonym 

przedziale wagowym (z podziałem na przedziały wagowe). 

4. Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji zamówienia lub jego 

poszczególnych części w ustalonym w liście przewozowym terminie, pobierana będzie 

kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia (obejmująca sumę 

cen za nadanie przesyłki w danych  przedziałach wagowych), za 1 dzień zwłoki liczonej 

od następnego dnia po upływie tego terminu. 
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2. Za niewywiązanie się Wykonawcy z realizacji zamówienia lub jego poszczególnych części 

Zamawiający rozumie się w szczególności: nie odebrania przesyłki w wyznaczonym dniu, 

nie dostarczenia przesyłki w wyznaczonym dniu, nie dostarczenia przesyłki 

do wyznaczonej godziny określonej w zamówieniu, dostarczenia przesyłki w stanie 

pogorszonym lub uszkodzonym, zagubienie nadanej przesyłki. 

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

odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

4. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z terminu płatności, o której mowa  

w § 11 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej  

za każdy dzień opóźnienia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 24h od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego w dniu roboczym, od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-18.00. 

 

§ 13 

1.  Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2.  Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

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

niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy przez 

Wykonawcę. Za nienależyte wykonywanie umowy Zamawiający rozumie 

w szczególności: nie odebrania przesyłki w wyznaczonym dniu, nie dostarczenia 

przesyłki w wyznaczonym dniu, nie dostarczenia przesyłki do wyznaczonej godziny 

określonej w zamówieniu, dostarczenia przesyłki w stanie pogorszonym 

lub uszkodzonym, zagubienie nadanej przesyłki. 

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

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto kwoty określonej w § 9 ust.1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur Wykonawcy. 
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§ 14 

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

ze strony Zamawiającego – Sebastian Krupiński tel.  022  457 03 20 

 Dawid Sikora tel.  022  457 03 17 

ze strony Wykonawcy –   

 

  

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 932 z póź. zm.) 

 

§ 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 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2.  

 

Tabela. 

Lp Waga 
Cena netto za 

jedną przesyłkę 

Cena brutto za 

jedną przesyłkę 

1 od 0,2 kg do 5 kg   

2 do 50 kg   

3 do 100 kg   

4 do 200 kg   

5 do 500kg   

6 do 1000kg   

7 powyżej 1000kg   

 

 


