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       ZATWIERDZAM      Załącznik nr 6 do IWZ 

 

………………………………. 

 

WZÓR 

UMOWA NR ……………. 

 

zawarta w dniu ...................... 2017 r. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego 

postępowania nr OXDO-DZP.7729.5.2017 w trybie przepisów art. 138o ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zmianami) zwanej 

dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1), tj. 

poniżej 750 000 euro. 

pomiędzy: 

Agencją Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32, reprezentowaną przez – Radosława Rozpędowskiego 

– Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu 
 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

NIP .............................. REGON ............................................... 

 

reprezentowaną przez: 

................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej treści:  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek 

listowych, paczek pocztowych i innych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w 

formie opłaty z dołu w roku 2018. 

2. Przez przesyłki listowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o 

wadze do 2000 g (gabaryt A i B): 

a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej 

kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 

b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii w obrocie 

krajowym i zagranicznym, 

c) polecone ekonomiczne – przesyłka listowa rejestrowana niebędącą przesyłką 

najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed 

utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, 

d) polecone priorytetowe – przesyłka listowa rejestrowana najszybszej kategorii, 

przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem 

zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym, 

e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa niebędącą 

przesyłką najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za 

pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka 

listowa najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za 
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pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 

g) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, 

ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości 

wartości przesyłki podanej przez nadawcę w obrocie krajowym i zagranicznym. 

3. Gabaryt A – to przesyłki o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą 

być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: 

wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 

4. Gabaryt B – to przesyłki o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów 

przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum – 

suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym 

największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania 

przesyłek do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca w dni 

robocze od godz. 8.00 do 12.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych do pracy, 

6. Dopuszcza się dostarczanie przesyłek do punktu Wykonawcy oddalonego nie więcej niż 

500 m od siedziby Zamawiającego w linii prostej. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie 

przesyłek pocztowych nie wymienionych w formularzu cenowym. 

 

§ 2 

1. Usługi pocztowe, o których  mowa w § 1 realizowane będą na zasadach określonych w: 

1) Ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481, 

t.j.). 

2) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego (Dz.U. 2013, poz. 545). 

3) W przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym - międzynarodowe 

przepisy pocztowe, m.in. Światowa Konwencja Pocztowa – Protokół Końcowy – 

Genewa 2008 (Dz. U. Nr 206 poz. 1495 z dnia 31 sierpnia 2007 roku z późn. zm.). 

4) Innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem 

umowy, wydanych na podstawie Ustawy i Rozporządzenia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru jeden raz dziennie przesyłek do 

wyekspediowania, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, z Kancelarii Ogólnej 

Zamawiającego zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 32 lub innej lokalizacji 

wskazanej przez Zamawiającego. Odbiór przesyłek będzie odbywał się w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 15.00. 

2. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, po 

okazaniu stosownego upoważnienia. 

3. Nadanie przesyłek przyjętych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowane 

przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej - dla 

przesyłek rejestrowanych oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych 

kategorii wagowych – dla przesyłek nierejestrowanych.  

4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, t.j.) osób 

wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek (tj. doręczyciele – 

listonosze, osoby wydające korespondencję), w okresie obowiązywania umowy, zarówno 

przez samego Wykonawcę jak i podwykonawców.  
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5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności, określone 

w ust. 4, zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i 

podwykonawców. Wykaz zostanie złożony do 5 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących 

czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przed podjęciem 

pracy zgłosić te osoby na piśmie Zamawiającemu. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawców odnośnie spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 12 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 4 

czynności.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawców, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 4 

1. Nadanie przesyłek objętych umową następować będzie w dniu ich odbioru przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, w pocztowej placówce nadawczej, którą będzie : 

………………………………………………………………………………………………

…………………... 

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych  z 

realizacją niniejszej umowy są: 

1) …………………………………………………………………………………………

………………… 

2) …………………………………………………………………………………………

………………… 

3. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych  z 

realizacją niniejszej umowy są: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………

………………… 

4. W przypadku zmiany lokalizacji siedziby Zamawiającego, Wykonawca, w razie 

konieczności dokona wskazania innej niż wymieniona w ust. 1 placówki. Zmiana 

lokalizacji placówki, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zmiany Umowy. 

 

§ 5 

5. Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen jednostkowych 

brutto, podanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

6. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w § 1 ust. 2 podstawą 

rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat 

za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 

 

§ 6 

Strony postanawiają, że okresem obrachunkowym dla wzajemnych rozliczeń za wykonywane 

czynności umowne jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

 

§ 7 

1. Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi, wymienione w § 1 

umowy, stanowi suma opłat za faktyczną ilość przesyłek nadanych, oraz zwróconych po 

wyczerpaniu możliwości doręczenia według cen jednostkowych brutto podanych w ofercie 



 

Postępowanie nr OXDO-DZP.7729.5.2017– „Świadczenie usług pocztowych  dla  Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we 
Wrocławiu.” 

  5 

- ustalona i obliczona w oparciu  o dokumenty nadawcze, tj.: 

1) pierwopis książki nadawczej Zamawiającego dla przesyłek rejestrowanych, 

2) zestawienie Zamawiającego dla przesyłek nierejestrowanych zawierające liczbę 

przesyłek każdego rodzaju i kategorii wagowej, 

3) rejestr prowadzony przez Wykonawcę, który określa ilość przesyłek nadanych, oraz 

zwróconych Zamawiającemu w przypadkach wyczerpania możliwości doręczenia lub 

wydania ich odbiorcy.  

2. Zasady powyższe odnoszą się również do usług komplementarnych, zleconych przez 

Zamawiającego. W przypadku zwrotu przesyłki, należna opłata będzie pomniejszona o 

opłatę za niewykonaną usługę komplementarną, uprzednio zleconą przez Zamawiającego. 

3. Po zakończeniu miesiąca Wykonawca sporządzi zestawienie, określające ilość faktycznie 

nadanych/zwróconych przesyłek oraz sumę wszystkich należnych opłat. Zestawienie to 

będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.  

4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 

zamówienia, z wyjątkami: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, może nastąpić zmiana 

cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 

2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań 

prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe;  

3) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 

zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika 

lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z oferty. Wykonawca 

ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty 

pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.  

5. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych 

(opustowych) oferowanych przez Wykonawcę, a wprowadzonych w toku realizowanej 

umowy. 

 

§ 8 

1. Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający 

zobowiązuje się przekazać na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej w ciągu 21 

dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek nadanych i 

zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 

7. Błędne wystawienie faktury, skutkować będzie jej zwrotem bez księgowania, z 

zastrzeżeniem zapisu ust. 2.  

2. W przypadku konieczności dokonania korekty faktury, kwotę należną za faktyczną liczbę 

przesyłek nadanych i zwróconych w danym okresie obrachunkowym Zamawiający 

regulować będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury korygującej.  

3. Usługi, o których mowa w umowie, realizowane będą do kwoty: ……………..……... zł 

brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………….……),  

4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość nadanych i 

zwróconych przesyłek w okresie obowiązywania umowy, według cen jednostkowych 

brutto podanych w ofercie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienia 

wynikające z niedotrzymania terminów płatności. 

6. W przypadku błędnego wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, 

termin zapłaty biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Zapis 

niniejszy dotyczy w równej mierze błędów formalnych jak i rachunkowych.  
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§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Nadawania przesyłek w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju 

przesyłek pocztowych, określonych w aktach prawnych wymienionych w § 2 

niniejszej umowy oraz innych aktach prawnych wydanych na ich podstawie, 

2) Przekazywania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: 

a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie w pierwszej kolejności przesyłek 

priorytetowych, a następnie ekonomicznych, do pocztowej książki nadawczej 

prowadzonej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony 

dla pocztowej placówki nadawczej w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić 

będzie potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 

b) dla przesyłek nierejestrowanych – sporządzanie zestawienia ilościowo - 

wartościowego przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych w dwóch 

egzemplarzach 

c)  umieszczenia na stronie adresowej przesyłek pocztowych, w miejscu 

przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napisu/nadruku, którego treść strony 

doprecyzują, poprzez wprowadzenie wzoru oznaczenia stanowiącego Załącznik 

nr …….. do umowy. 

 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do dnia zrealizowania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ………………… zł brutto 

(łącznie) określonym w § 8 ust. 3, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r. Po tym okresie 

wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności gdy: 

a) nie przystąpił do realizacji umowy, 

b) odstąpił od realizacji umowy w trakcie jej wykonywania, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, 

c) złożył nieprawdziwe informacje bądź nie podał informacji mających wpływ na 

zawarcie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20%  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3, w przypadku, rozwiązania 

umowy, określonym w ust. 1.  

3. Rozwiązanie umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia, następuje w formie 

pisemnej.  

 

§ 12 

1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne 

roszczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz.1481, t.j.). 

2. Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w dniu i czasie, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

wartości łącznej należności, o której mowa w § 7 ust. 1, za okres, w którym nastąpiło 

opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przesyłek pocztowych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
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a) za stwierdzenie niezgodności stanu faktycznego w zakresie osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy z przedłożonymi przez Wykonawcę 

dokumentami i wyjaśnieniami w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

b) za opóźnienie w złożeniu wyjaśnień lub dostarczeniu dokumentów, o których mowa w 

§ 3 ust. 6 i ust. 7 Umowy, w wysokości 100 zł. za każdy dzień tego opóźnienia. 

4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 2, będzie następować poprzez obniżenie łącznej 

należności w kolejnym okresie obrachunkowym. 

5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie 

usługi innemu operatorowi, kosztami poniesionymi z tytułu z wykonania tej usługi 

obciąży Wykonawcę, poprzez obniżenie łącznej należności w kolejnym okresie 

obrachunkowym, o koszt zastępczego wykonania usługi. 

6. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w tym odszkodowania uzupełniającego, do 

wartości rzeczywistej szkody. W pozostałych przypadkach niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, niewyszczególnionych w ust. poprzednich, należy się 

odszkodowanie na zasadach ogólnych.  

7. Wykonawca wyłączony jest z odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte 

wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego 

niezależnego od Stron, a w szczególności: gwałtowne działanie sił przyrody o charakterze 

katastrofy, np.: powódź, huragan oraz zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia 

zbiorowego, jak wojna i zamieszki uliczne oraz innych przypadkach określonych w 

ustawie Prawo Pocztowe”. 
 

§13 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. W przypadku uznania któregokolwiek z zapisów niniejszej Umowy za nieważny, przez 

właściwy w tym względzie organ państwa, Umowa wiąże nadal z wyłączeniem 

unieważnionego zapisu lub zapisów, o ile bez nich jej realizacja będzie możliwa, lub nie 

będzie narażać którejkolwiek ze stron na rażącą stratę. W przeciwnym wypadku Strony są 

obowiązane zastąpić zapis lub zapisy unieważnione takimi, które swym celem najbliższe 

będą pierwotnym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 

obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

7. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych 

o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej 

umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.  

9. Strony realizując niniejszą umowę mają obowiązek ochrony informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 Nr 153, poz. 1503, ze zm.) zgodnie z 
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powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Strony zobowiązują się także do 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, tekst jedn.). 

10. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Strony obowiązków w 

zakresie ochrony informacji, zastrzegają sobie one prawo: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) żądania od Strony naprawienia wyrządzonej szkody lub odszkodowania na zasadach 

wynikających z kodeksu cywilnego.  

11. Wszelkie spory, wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo 

właściwe dla siedziby Zamawiającego we Wrocławiu. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy aktów prawnych 

wymienionych w § 2 umowy oraz Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

13. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz 

dla Zamawiającego.  
 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty Wykonawcy, 

2. Formularz cenowy Wykonawcy 

3. Załączniki …………………………… 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 
 

 


