Załącznik nr 8 do SWZ_ po modyfikacji z dnia 15.12.2021

nr sprawy: OKE/US/01/2021

Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy ramowej zawartej z wybranym Wykonawcą
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) na:
Sukcesywne usługi kurierskie na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku [dalej:
OKE]” Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi sukcesywne usługi kurierskie na potrzeby
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku [dalej: OKE] zgodnie z Specyfikacją Warunków
Zamówienia [dalej SWZ] część ……………z dnia ………i ofertą Wykonawcy złożoną postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym numer OKE/US/01/2021
2. Zamawiający zleca Wykonawcy, przewóz przesyłek na zasadach, w ilościach i terminach
określonych szczegółowo w OPZ – zał. nr 1 do SWZ, nazywany dalej Przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej
zawodowej staranności wymaganej przy wykonywaniu usług tego rodzaju, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Materiały egzaminacyjne będące przedmiotem transportu stanowią przesyłki specjalnego
znaczenia. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu materiały w taki sposób, aby nie doszło
do ich zaginięcia lub uszkodzenia, a zwłaszcza pogięcia czy zamoknięcia.
5. Transport przesyłek będzie odbywał się przy użyciu przystosowanych do tego celu samochodów,
zapewniających ich bezpieczeństwo i nienaruszalność.
6. Zamawiający nie dopuszcza, aby pracownik Wykonawcy oczekiwał, a tym bardziej żądał pomocy
od osób trzecich w przenoszeniu przesyłek, załadunku bądź rozładunku samochodu.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki umożliwiające bezpieczne przechowywanie
i sortowanie przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne, lub w przeznaczonych do tego
celu odrębnych pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,
naruszeniem lub utratą (kradzieżą) lub zniszczeniem przesyłki, monitorowanych i objętych
całodobową ochroną.
8. Wykonawca oświadcza, że miejscem spełniającym warunki wskazane w ust 7 jest
…………………….( adres sortowni w woj. pomorskim)
……………………( adres sortowni w woj. kujawsko-pomorskim)
9. Zmiana miejsca przechowywania i sortowania przesyłek wymaga zgody Zamawiającego.

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do powiadamiania Wykonawcy telefonicznie 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.
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3. W ramach realizacji części 1 zamówienia, zadania I, II, III, IV zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest przygotować nalepki adresowe, na podstawie dostarczonych przez
Zamawiającego danych. Nalepki adresowe dostarczane będą do ośrodków egzaminacyjnych
przez Wykonawcę podczas odbioru przesyłek.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Szczegółowe dane do odbioru
materiałów
egzaminacyjnych, w celu przygotowania nalepek adresowych.
5. Zamawiający wymaga, aby przesyłki z pracami egzaminacyjnymi w ośrodkach sprawdzania
zostały wniesione przez kuriera dokładnie do miejsca wskazanego kurierowi przez odbiorcę tych
przesyłek.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadawania przesyłek listowych, paczek nieujętych w
formularzu cenowym (np. innych typów lub uwzględniających usługi dodatkowe). W przypadku
nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług nieujętych w formularzu
cenowym, podstawą rozliczenia będą ceny z cennika usług Wykonawcy, obowiązujące w dniu
nadania/zwrotu przesyłki, a usługi te będą świadczone na podstawie aktualnie obowiązującego
regulaminu świadczenia usług Wykonawcy. Obowiązujący w dniu zawarcia umowy cennik usług
dodatkowych stanowi załącznik numer…. do Umowy.
§3
1. W związku z obowiązkiem zachowania poufności korespondencji Wykonawca zobowiązuje
się nie otwierać przesyłki w żadnym przypadku.
2. W przypadkach odbioru i doręczania przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne
prawnie chronione pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy
korespondencji i ochrony zawartości przesyłek przed ich bezprawnym ujawnieniem
3. Dla umożliwienia identyfikacji pracowników Wykonawcy wymagane jest posiadanie przez
kurierów widocznych identyfikatorów firmowych z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem.

4. W przypadku naruszenia powyższej zasady zachowania tajemnicy korespondencji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania kary umownej w wysokości do 10
000 zł ( w przypadku np. wycieku do wiadomości publicznej treści arkuszy
egzaminacyjnych) za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie od powyższej kary
umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych prawa cywilnego.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia osoby realizujące zamówienie w
zakresie:
 koordynacji i nadzoru nad kurierami realizującymi przedmiot zamówienia w zakresie
odbioru, przewozu i dostarczenia przesyłek (część 1 i 2) – min. 1 osoba
 usług kurierskich polegające na odbiorze przesyłek chronionych przed nieuprawnionym
ujawnieniem ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych
i innych ośrodków egzaminacyjnych województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
przewozie i doręczeniu ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ( część 1 ) – min. 5 osób
 usług kurierskich na obszarze min. województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
(część 2)– min. 5 osób
posiadają kwalifikacje zawodowe i będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w
rozumieniu Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1320 z późn. zm.).
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2. W trakcie trwania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 1
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawcy:
1) zastrzega sobie prawo w przypadku wątpliwości do kontroli wypełnienia
oświadczenia i listy w zakresie zatrudnienia, o których mowa w ust. 3. Na pisemne
żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego
żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia w wyznaczonym miejscu i czasie do
wglądu umów o pracę osób z listy, celem weryfikacji realizacji obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
§5

1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie,
będące iloczynem nadanych oraz zwróconych przesyłek i wykonanych nalepek oraz
stawek jednostkowych przedstawionych w ofercie z dnia……
2. Rozliczenie za realizację zamówienia będzie w miesięcznym cyklu rozliczeniowym z dołu.
Wartość należności za świadczenie obliczana, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w
ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia.

4. Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy wskazanego na FV. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest
określić tytuł wpłaty "FV Nr ________ Umowa nr .................../...”
5. Rozliczenie usługi w sposób wskazany powyżej w żadnym razie nie wyłącza prawa
Zamawiającego do późniejszego zgłaszania uwag (w tym w szczególności odnośnie
niezgodności zaoferowanej usługi z warunkami zapytania ofertowego) na zasadach
i w terminach określonych w niniejszej Umowie.
6. Zamawiający określa wartość szacunkową umowy na kwotę do ……………………. brutto tj.
(słownie : …………………………………... )
7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiającemu
przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji.
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8. W przypadku zgłoszenia niezgodności na fakturze Wykonawca dokona weryfikacji

dokumentów.
9. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę
korygującą i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego.
10. W trakcie trwania umowy Zamawiający deklaruje zlecenie min.: 600 przesyłek.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości, a w przypadku częściowego niewykonania
lub niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy – w zakresie części niewykonanej lub
niewłaściwie wykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca:
a) nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio w terminach
wskazanych w zał. nr 1 _ OPZ - w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia
braku przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy.
b) wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, w tym
nieterminowo, niezgodne z wytycznymi, uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiającego, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania usług i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z
Umowy – w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia stwierdzenia okoliczności
wskazanej w niniejszym postanowieniu.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie jej niezrealizowanej części, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania
części Umowy.
3. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia Zamawiający
będzie mógł wykonać w formie pisemnej. Odstąpienie nastąpi z dniem doręczenia
Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku rażącego
naruszenia zapisów umownych w przypadku zagubienia, zniszczenia przesyłki zawierającej
arkusze egzaminacyjne lub w przypadku zagubienia, zniszczenia innych przesyłek
chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem w wysokości do 1000,00 zł ( tysiąc) za
każde tego typu zdarzenie.

5. Kary mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich kar nie może
przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli z powodu zawinionego przez Wykonawcę niedotrzymania terminu odbioru przesyłki,
Zamawiający będzie zmuszony do zlecenia zastępczego wykonania usługi innemu
podmiotowi , wówczas różnicą kosztów obciąży Wykonawcę.
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7. Zamawiający ma prawo potrącić roszczenia wobec Wykonawcy z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia bądź też innych przysługujących Wykonawcy tytułów.

§7
1. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć zmiany terminów lub sposobu realizacji
zamówienia w związku z zmianą terminów egzaminów.
2. Strony Umowy dopuszczają zmiany w inne niż wymienione w ust. 1 zmiany istotnych
postanowień umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w
obowiązujących przepisach prawa; zaistnienia niemożliwego do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy zdarzenia prawnego, za które żadna ze Stron Umowy nie ponosi
odpowiedzialności, skutkującego brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie
ofertą z dnia.... lub koniecznością dostosowania postanowień Umowy do aktualnej sytuacji
faktycznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do niezrealizowania części zamówienia lub przesunięcia
terminu realizacji części lub całości zamówienia.
§8
1. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentacji w sprawach związanych
z wykonaniem umowy:
a) ze strony Zamawiającego: …................................., tel. .............................
b) ze strony Wykonawcy:
........................................, tel. ............................
2. Wykonawca oświadcza, że osobą wykonującą usługi koordynacji i nadzoru nad realizacją
usług kurierskich w ramach niniejszej umowy będzie:…………………………………. ( imię i nazwisko
osoby wskazanej w wykazie osób ).
3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust 2, konieczne jest zastąpienie jej osobą
posiadającą doświadczenie nie gorsze niż doświadczenie osoby wskazanej
w ofercie Wykonawcy z dnia…..
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby realizującej Umowę, jeżeli uzna, że
nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy. W takim przypadku
Wykonawca obowiązany jest zmienić osobą realizującą Umowę, po dokonaniu z
Zamawiającym uzgodnień dotyczących osoby i terminu zmiany.
5. Strony zobowiązują zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu, miejsca
siedziby oraz numerów telefonów, adresów e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku
pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o
niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
§ 9.
1. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia .. i Specyfikacji
warunków zamówienia ……. z dnia...... wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część
umowy.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają regulaminy lub
warunki świadczenia usług obowiązujące u Wykonawcy w dniu podpisania umowy oraz
właściwe przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
3. Regulaminy lub warunki świadczenia usług stanowią załącznik ……. nr do Umowy.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
według siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne,
nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku
Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym
z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.
7. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot całości lub jakiejkolwiek części praw, ani też
całości lub jakiejkolwiek części obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca
nie może także przenieść wykonywania całości lub części niniejszej Umowy na osobę trzecią.
Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, musi uzyskać na to pisemną zgodę Zamawiającego pod rygorem uznania takiego
działania Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
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