
Załącznik nr 4 
do SIWZ nr OKE/WOA/2150/6/2012 

 
- WZÓR - 

 
UMOWA NR  ………………. 

 
 
dnia …………… 2012 r. we Wrocławiu pomiędzy : 
 
Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu z siedzibą  we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 57 zwaną 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez: Dyrektora Wojciecha Małeckiego 

a 

Firmą …………………………………………………………………………………………. zwaną „Wykonawcą” 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na 
obszarze kraju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego 
i opolskiego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie 
zmniejszenie zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek kurierskich Zamawiający zastrzega możliwość 
zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 
względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki finansowe i ilości przesyłek określone w umowie 
nie zostaną w pełni wykorzystane do terminu zakończenia umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych w formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ przez cały okres trwania umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
Usługi kurierskie będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2014 r. lub 
wcześniejszego wykorzystania środków finansowych, wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
przeznaczonych na świadczenie usług kurierskich na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
Wrocławiu. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, 
w kwocie: …………. złotych, słownie: ……………. złotych. 

2. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr ….. do umowy 
pozostaną niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie ostatecznie wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych usług kurierskich 
(rzeczywiście dostarczonych przesyłek) potwierdzonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 
postanowień § 1 umowy i nie może przewyższyć wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy dostarczony i odebrany przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 4 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami 

wystawionymi w okresach miesięcznych z wyszczególnieniem etapów zgodnych z SIWZ i będzie 
dotyczyć usług faktycznie wykonanych w tym okresie. Fakt wykonania zamówienia będzie 
potwierdzał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy 
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na stosowny adres 
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3. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
4. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający  zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
5. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 895-16-60-154. 
6. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, 

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług 
według obowiązującej stawki. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Zamawiający respektuje postanowienia regulaminów wewnętrznych Wykonawcy w zakresie 

niesprzecznym z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których 

realizuje przedmiot Umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi        

w zakresie ustalonym w SIWZ, przepisami Kodeksu  cywilnego i Prawa pocztowego. 
4. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki nie nastąpiło w terminach      

i godzinach określonych w SIWZ. 
 

§ 6 

Kary umowne 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Kara 
umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej 
zapłaty. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo 
wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

3) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, 
którego nie można było przewidzieć.  Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym 
stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe 
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w 
części lub całości jego zobowiązań (np.: klęski żywiołowe m.in. powodzie, pożary o dużych 
rozmiarach, wichury o dużych rozmiarach, trzęsienie ziemi o dużych rozmiarach - i o dużej sile 
oddziaływania na obszarach działalności Wykonawcy, epidemie), zamieszki, strajki generalne 
czy działania zbrojne. 

4) W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca wypłaca karę umowną w wysokości 
50 % opłaty, o której mowa w formularzu cenowym do SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ). 

5) Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych 
przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat 
spowodowanych z winy Wykonawcy. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w § 6 nie zwalnia Wykonawcy o obowiązku wykonania 
umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
o wartość naliczonych kar. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku dalszego naruszenia przez Wykonawcę 

istotnych postanowień niniejszej umowy, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do zaprzestania tych naruszeń, w zakreślonym odpowiednim terminie, nie krótszym 
niż jeden dzień roboczy. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 
14 dni od zaistnienia faktu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Pzp).   

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca 
kalendarzowego. 

5. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z terminem wypowiedzenia krótszym niż jeden 
miesiąc, w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy przepisów dotyczących ich 
działalności.   

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących 
się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, 
umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

3. Zmiany umowy dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, 
finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z podwykonawcami lub zmian podwykonawców, 
jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej 
z Wykonawcą. 

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana nr rachunku 

bankowego, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana danych 
teleadresowych. 

6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w punkcie 5 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej strony. 

7. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib pod 
rygorem pozostawienia korespondencji ze skutkiem doręczenia wysłanej na adres podany na 
wstępie umowy. 

8. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


