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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH 
NR UMOWY………….. 

 
dalej "Umowa", zawarta w Krakowie w dniu _______ 2017 r., pomiędzy: 

Polskim Wydawnictwem Muzycznym, z siedziba przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków wpisanym do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 

92/2016, NIP: 6762502246, REGON: 363717113, 

reprezentowanym przez Daniela Cichego - Dyrektora, 

zwanym dalej "Zamawiającym" lub "Stroną", 

a  

________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ___________ ul. ______ 00-000 Kraków, 

wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Kraków pod nr 

_____,  NIP: ___________, Regon: ________ 

zwanym dalej "Wykonawcą" lub "Stroną" 

alternatywnie  

______Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. _______________,00-000 Kraków, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 

_______, Regon: ____________, kapitał zakładowy:  5.000,00 zł (całkowicie opłacony) 

reprezentowana przez: 

___________ - prezes zarządu. 

zwaną/zwanym dalej "Wykonawcą" lub "Stroną". 

Wypis z CEiDG/Odpis z KRS stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

Kopia wpisu do rejestru operatorów pocztowych stanowi załącznik nr 3 d Umowy. 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy wyłonionego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: "Sukcesywne świadczenie dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług 

kurierskich krajowych i zagranicznych w Krakowie i Warszawie z podziałem na zadania."                                          

Część nr  ………………… 

, została zawarta umowa  następującej treści: 

 

§ 1  

P r z e d m i o t  U m o w y  

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizowanie przez Wykonawcę usług kurierskich w obrocie krajowym 

i zagranicznym, polegających na odbiorze i doręczaniu przesyłek do siedziby Zamawiającego 

(zwanych w treści Umowy „usługami kurierskimi"). Usługa dotyczy zarówno wysyłki z siedziby/ 

oddziału Zamawiającego ul……………………………, kod pocztowy …… - …… 

miejscowość…………….., jak również dostawy przesyłki do Zamawiającego ze wskazanego miejsca na 

wskazany przez Zamawiającego adres. Wymagane jest dostarczenie  przesyłki do najbliższego punktu 

odbioru – wskazanego przez Odbiorcę przesyłki. Załącznikiem nr 4 jest Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca gwarantuje realizację przesyłek na terenie kraju oraz za granicą w trybie zwykłym (drogowy, 

lotniczy, łączony) jak i ekspresowym ( lotniczy) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy,  w 

nieprzekraczalnych terminach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Zlecenie na  wykonanie usług  kurierskich Zamawiający może składać telefonicznie  na numer: 

_______lub poprzez adres mailowy:_____________________ 

4. Usługi kurierskie będą wykonywane przez Wykonawcę na zasadach i warunkach określonych 

Umową. 
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5. Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych wydanego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1529 z póź. zm.). 

6. Wykonawca zaświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kompetencje do świadczenia usług kurierskich. 

Świadczone usługi będą realizowane zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek informowania Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności  

o wszczęciu procedury cofnięcia wpisu do rejestru operatorów pocztowych albo utraty takich uprawnień. 

 

 

 

§ 2  

O bo w ią z k i  Wy ko n a w c y  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 a)  odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: ……… 

- ………….  w Punkcie Odbioru Przesyłek w siedzibie / oddziale Zamawiającego. 

 b) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaginięciu lub niedostarczeniu przesyłki  

            w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia powzięcia informacji o zaginięciu lub  

            niedostarczeniu przesyłki, 

c) natychmiastowego zabezpieczenia przesyłki na własny koszt w przypadku jej uszkodzenia w czasie 

transportu, 

d) zapewnienia elektronicznego systemu do rejestracji i nadawania przesyłek, 

       e)zapewnienia listów przewozowych oraz  sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do druku adresowych 

etykiet samoprzylepnych,  

     f) zagwarantowania ubezpieczenia wszystkich  przesyłek w obrocie ……………… na wypadek zniszczenia, 

ubytku lub utraty w transporcie do kwoty ……………………. (słownie…………………….) zł, a w obrocie 

zagranicznym …………………………………... Opłata za ubezpieczenie jest wliczona do opłaty za nadanie 

przesyłki, 

g)zapewnienia Zamawiającemu comiesięcznego Raportu dostarczonych przesyłek (dalej "Raport") 

zawierającego w szczególności: adres odbiorcy, datę odbioru, koszt przesyłki, wagę przesyłki. Raport 

sporządzany będzie w formie pisemnej lub elektronicznej i  stanowi  podstawę do wystawienia faktury oraz 

dokonania płatności, 

h)zapewnienia odprawy celnej przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską. Opłata za odprawę jest wliczona 

w koszt przesyłki, podobnie jak opłata paliwowa. 

2. Wszelkie inne usługi kurierskie będą realizowane w oparciu o Cennik opłat stanowiący część Oferty 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez siebie szkody do kwoty posiadanej polisy ubezpieczeniowej 

OC stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.  Suma ubezpieczenia z danej polisy ubezpieczeniowej nie może 

być mniejsza aniżeli 100.000,00 (sto tysięcy złotych 00/100) zł. Wykonawca ma obowiązek ciągłego 

posiadania ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania Umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa do dokonywania cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz podmiotów trzecich. Dokonanie cesji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z komentarzem [S1]: Zobowiązanie nierealne dla UPS. 
To Klient powinien monitorować swoje przesyłki i 
reklamować ew. zaginięcia.  

Z komentarzem [S2]: Zadeklarowana wartość przesyłki 
to usługa dodatkowa, która jest dodatkowo płatna 

Z komentarzem [S3]: Comiesięczny raport to 
dodatkowe zobowiązanie po stronie UPS i dodatkowy 
obowiązek opiekuna handlowego Klienta.   

Z komentarzem [S4]: Odprawa celna to dodatkowa 
usługa, oczywiście dodatkowo płatna 

Z komentarzem [S5]: W mojej ocenie UPS nie spełnia 
tego warunku 
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§ 3  

O bo w ią z k i  i  U pr a w n ie n ia  Za ma w ia j ą c e g o  

 

1 .  Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia możliwości odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach ………..-………………….., w Punkcie Odbioru 

Przesyłek, 

Realizacji przesyłek wg. Formularza asortymentowo – cenowego zawartego w ofercie 

Wykonawcy. 

b) Uiszczania w terminie ustalonego między Stronami wynagrodzenia z tytułu świadczonych 

usług, 

2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do: 

a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych przesyłek w trakcie realizacji Umowy. 

Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia 

wartości umowy brutto, 

b) doubezpieczenia przesyłki. 

 

 

§ 4  

Płatność  

 

1. W ramach niniejszej Umowy w zakresie obowiązków związanych z jej realizacją, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę w wysokości: 00 (słownie: ______________ 00/100) zł brutto w okresie obowiązywania 

Umowy z uwzględnieniem regulacji poniższych. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie 

obowiązywania Umowy.  

2. Płatność za faktycznie wykonane usługi kurierskie będzie następować raz w miesiącu, na podstawie 

dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Do faktury będzie dołączony 

Raport jako warunek przyjęcia faktury i dokonania płatności. Raport będzie podlegał weryfikacji 

przez Zamawiającego. W przypadku błędów w Raporcie co do faktycznie wykonanych usług, 

Zamawiający może wstrzymać dokonanie płatności do czasu uzgodnienia prawidłowej ilości 

wykonanych usług, tym samym wskazanej przez Zamawiającego kwoty należnej do zapłaty.  

3. Okres rozliczeniowy za wykonanie usługi ustala się na okres jednego miesiąca kalendarzowego.   Miesięczne 

wynagrodzenie za wykonanie usługi w danym miesiącu zostanie wyliczone na podstawie  

 cen jednostkowych określonych w kalkulacji cenowej. 

4. Podstawę do wystawienia faktury  za przesyłki wysłane w danym okresie stanowić będą miesięczne raporty 

przygotowane przez Wykonawcę. 

5. Faktury będą płatne przelewem z konta bankowego Wykonawcy, w terminie   30    dni   od   daty   

otrzymania   faktury    przez   Zamawiającego. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego doręczenia faktury albo bezpośrednio do Zamawiającego 

albo przesyłką pocztową (list polecony lub za potwierdzeniem odbioru). 

7. Faktura winna być wystawiona na : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Al. Krasińskiego 11a, 31-111 

Kraków, NIP: 676-250-22-46 i dostarczona wraz Raportem na 

adres:………………………………………………………………… 

8. Za zwłokę w uiszczeniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca będzie miał prawo 

pobrania od Zamawiającego ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5 

Czas obowiązywania  Umowy 

 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia ………………2017 roku do dnia …………………2018 roku lub 

wygasa ona w przypadku wcześniejszego wyczerpania przez Zamawiającego kwoty łącznego 

wynagrodzenia, na którą umowa opiewa. Zamawiający zastrzega, że nie jest    

zobowiązany w okresie trwania umowy do wyczerpania swoimi zleceniami całej kwoty. 

Z komentarzem [S6]: Zapis niekorzystny dla UPS. 
Zamawiający w takim wypadku powinien zapłacić kwotę 
niekwestionowaną a resztę reklamować. 

Z komentarzem [S7]: Termin płatności do 
zatwierdzenia przez Credit Control, przy czym powinien 
być liczony od daty wystawienia faktury,.  

Z komentarzem [S8]: Po drodze zmieni się Cennnik. 
Trzeba uzyskać zgodę Dz. Marketingu z góry na 
wyższe rabaty dla Klienta, aby utrzymać mu stawki z 
2017 r. w roku 2018. Warunek niezbędny do 
dotrzymania tej umowy przez UPS. 
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2. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy przed upływem powyższego terminu, poprzez pisemne 

wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia 

kończy się ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie musi posiadać formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

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, Zamawiającego  może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia 

postanowień Umowy przez którąkolwiek z nich, o ile Strona zamierzająca rozwiązać umowę w tym trybie 

bezskutecznie wezwała na piśmie uprzednio drugą Stronę do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego 

skutków w terminie wynoszącym co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Każda ze stron może 

skorzystać z tego uprawnienia przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w szczególności  

w sytuacji: 

 

a) chociażby jednorazowego niewykonania usług kurierskich przez Wykonawcę w terminie wskazanym § 2 pkt 

1 ppkt a), chyba, że Strony zgodnie ustaliły inny termin odbioru przesyłek,  

b) dwukrotnego opóźnienia w odbiorze przesyłek przez Wykonawcę w stosunku do godzin odbioru wskazanych 

§ 2 pkt 1  ppkt a) w okresie jednego okresu rozliczeniowego, 

c) opóźnienia w doręczeniu przesyłek w terminie wskazanym w § 1 pkt 2, 

d) zawinionej utraty przez Wykonawcę powierzonej przesyłki lub niedostarczenia jej do adresata;  

e) naruszenia § 1 ust. 7 Umowy; 

f) naruszenia § 2 ust. 4 Umowy; 

g) naruszenia § 6 ust. 3 Umowy: 

h) braku opłaconej i obowiązującej plisy ubezpieczeniowej; 

i) naruszenia w sposób rażący innych przyjętych na siebie zobowiązań przez Wykonawcę zawartych w 

niniejszej Umowie po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do zaniechania naruszeń w terminie możliwym do 

realizacji przez zobowiązanego.  

 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym   z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała bezwarunkowa kara umowna w wysokości 20 % 

wartości przedmiotu umowy brutto o którym mowa  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie   możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1- za każdą godzinę zwłoki w sytuacji, gdy Wykonawca przekroczy termin 

określony w § 1 ust. 2  lub § 2 pkt1 ppkt a). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

przekraczającej kwotę kar umownych. 

10. W przypadku rozwiązania umowy, w przypadku wskazanym w § 5 ust. 2  Zamawiający jest zobowiązany w 

terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy uregulować wszystkie niedokonane opłaty. 

11. Odstąpienie, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

  

§ 6 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie swych obowiązków podwykonawcom z zastrzeżeniem punktów 

poniższych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy oraz jego pracowników tak 

jak za działania i zaniechania własne i swoich pracowników na zasadzie ryzyka. 

3. W przypadku pisemnego wyrażenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do 

podwykonawcy lub jego pracowników, Wykonawca ma obowiązek zastąpienia wskazanego podwykonawcy 

lub wskazanych pracowników w terminie nie przekraczającym 30 dni. 

4. Podwykonawca ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. Suma ubezpieczenia z danej polisy 

ubezpieczeniowej nie może być mniejsza aniżeli 100.000,00 (sto tysięcy złotych 00/100) zł. W ramach polisy 

Z komentarzem [S9]: Do wykreślenia 

Z komentarzem [S10]: Opiniuję negatywnie zapis o 
karze umowne umownej 20% na wypadek odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zawinionych przez UPS 

Z komentarzem [S11]: Opiniuję negatywnie zapis o 
karze umowne umownej 0,1% wynagrodzenia łącznego 
za każdą godzinę zwłoki w odbiorze przesyłki 

Z komentarzem [S12]: Zapis do wykreślenia. UPS nie 
jest w stanie spełnić tego wymogu, bo ma 
zorganizowaną sieć podwykonawców, a wykluczenie 
choćby jednego z nich nie jest możliwe z uwagi na 
podział terytorialny kraju przy podjęciach i doręczeniach 
przesyłek 
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Podwykonawca odpowiada za spowodowane przez siebie wszelkie szkody do kwoty sumy ubezpieczenia, 

zgodnie z posiadaną polisą. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 

kopię polisy ubezpieczeniowej  Podwykonawcy w terminie nie dłuższym aniżeli 7 dni. Podwykonawca ma 

obowiązek ciągłego posiadania ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania Umowy z 

Wykonawcą. 

5. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie wpisu do 

rejestru operatów pocztowych. 

 

§ 7 

Poufność, tajemnica przedsiębiorstwa.  

 

1. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po dniu ustania stosunku pracy, Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych, 

handlowych i organizacyjnych Zamawiającego, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości 

publicznej i powszechnie znanych (tajemnica przedsiębiorstwa). Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, 

wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie do zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszczalne jest tylko za 

uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zamawiającego. Zabronione jest w szczególności rozpowszechnianie 

danych, informacji za pomocą wszelkich dostępnych nośników informacji, udostępnienia poza zakres 

wskazany w treści umowy, jak również wiążących Wykonawcę regulacji z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i 

pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz osób 

kierujących przedsiębiorstwem, w sposób naruszający dobre imię, renomę lub inny interes Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najdalej idącej dyskrecji dotyczącej wszelkich informacji, 

planów, opracowań i przedsięwzięć, do których będzie miał dostęp przy wypełnianiu swoich obowiązków lub 

podczas przebywania na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

3. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

rażące naruszenie warunków Umowy i może stanowić podstawę do rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia. 

4. Za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bezwarunkową karę 

umowną w wysokości 20.000 złotych (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty Zamawiającemu 

odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. 

 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. 922) zwanej dalej „ustawą”, a 

powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy. 

2. Na podstawie art. 31 ustawy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie i celu określonym w niniejszej umowie, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane w 

sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Ustawie, a w szczególności przestrzegania 

przepisów rozdziału 5 ustawy oraz spełnienia wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.). 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla 

realizacji niniejszej Umowy. 

Celem przetwarzania danych przez Wykonawcę  jest "Sukcesywne świadczenie dla Polskiego Wydawnictwa 

Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych w Krakowie i Warszawie z podziałem na zadania."                      

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

Z komentarzem [S13]: Dodatkowy obowiązek 
administracyjny po stronie UPS, a konkretnie działu 
OSP SG. Potrzebna zgoda tego działu na taki zapis. 

Z komentarzem [S14]: Zapis nie wykonalny przez 
UPS. Podwykonawcy UPS nie są operatorami 
pocztowymi. 

Z komentarzem [S15]: Te zapisy powinny dotyczyć 
obu stron, nie tylko Wykonawcy 

Z komentarzem [S16]: Opiniuję negatywnie zapis o 
karze umowne umownej 20 000 zł na wypadek 
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego 
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a) wykorzystania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu (§ 8 

pkt 3 niniejszej umowy), 

b) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych osobowych 

nieuregulowanych w niniejszej umowie, 

c) niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy oraz usunięcia 

tych danych ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez 

Wykonawcę dla realizacji celu określonego w § 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem Zamawiającego dotyczącym 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie umowy danych osobowych, w szczególności tych dotyczących 

organizacji ochrony danych osobowych u Wykonawcy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w 

niniejszej umowie, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, a także do 

udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobom współpracującym z Wykonawcą na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzania danych 

osobowych. 

7. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie postanawiają, że w przypadku przesyłania plików zawierających 

dane osobowe pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą 

kryptograficznych środków ochrony danych osobowych. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

 

 

1. Wszelkie zmiany   niniejszej Umowy dokonywane będą na mocy art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i 

zawiadomień oraz przesyłaniu korespondencji.  

3. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod 

adres wskazany w niniejszej Umowie uważane będą za doręczone.  

4. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych z wykonaniem 

niniejszej Umowy są:  

 

 

 

ze strony Zamawiającego:  

1. Imię i nazwisko:  

tel.:   

e-mail:  

 

ze strony Wykonawcy:  
1. Imię i nazwisko: ..............................................  

tel.: (..) .............................................,  

e-mail:………………………………………………………  

 

 

5. Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, Strony mogą 

dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku -Prawo pocztowe 

oraz przepisy innych ustaw.  

7. Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

Z komentarzem [S17]: Zapis niewykonalny przez UPS 

Z komentarzem [S18]: Opiniuję negatuwnie. Sądem 
właściwym powinien być Sąd siedziby UPS, względnie 
Sąd powoda w sporze 
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8. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:  

 

a) załącznik nr 1 – wypis z CEIDG Wykonawcy/odpis z KRS Wykonawcy; 

b) załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy; 

c) załącznik nr 3 - Potwierdzenie wpisu do rejestru operatorów pocztowych 

d) załącznik nr 4 –  Opis Przedmiotu Zamówienia; 

e) załącznik nr 5 -  Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy; 

 

9. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                 Wykonawca: 

 

 

 

_________________________.          _______________________. 

 

 

 

 

 


