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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA Nr …………… (wzór) 

zawarta w Warszawie w dniu ……………. roku  

pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP 701-02-67-116, REGON 142677675, 

reprezentowanym przez:  

……………., 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………... 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi, polegające  

na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, 

zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, 

zwanego dalej WIW. 

2. Umowa zawarta jest na okres od dnia …………..  roku do dnia …………… roku. 

§ 2 

Opis przedmiotu umowy 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na konfekcjonowaniu, doręczaniu 

oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma WIW. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr  2 (OPZ). 

§ 3 

Termin i sposób wykonania umowy  

1. Termin doręczenia przesyłek VIP do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) 

adresatów w Warszawie nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowe, z wyłączeniem 

sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach przesyłek VIP Zamawiający 

przewiduje wysyłkę od 1500 do 2500 egzemplarzy czasopism do 130 – 250 adresatów 

(w zależności od miesiąca). Wybór sposobu doręczenia przesyłek należy do 

Wykonawcy.  
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2. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) 

adresatów krajowych nie może być dłuższy niż 8 dni kalendarzowych, z wyłączeniem 

sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Wybór sposobu doręczenia przesyłek 

należy do Wykonawcy. 

3. Termin doręczenia przesyłek do wskazanych w bazie adresowej (rozdzielniku) 

adresatów zagranicznych będzie zgodny z powszechnie obowiązującymi informacjami 

dodatkowymi dotyczącymi usług pocztowych w obrocie zagranicznym. Wybór sposobu 

doręczenia przesyłek należy do Wykonawcy.  

4. Termin przechowywania przez Wykonawcę zwrotów przesyłek oraz egzemplarzy 

reklamacyjnych i archiwalnych jest równoznaczny z okresem trwania umowy. Po 

upływie tego terminu Wykonawca na własny koszt przekaże Zamawiającemu wszystkie 

pozostałe z przechowywanych egzemplarze reklamacyjne i archiwalne.  

5. Zamawiający będzie dostarczał przeznaczone do doręczenia nakłady poszczególnych 

edycji czasopism w miejsce na terenie kraju, uzgodnione z Wykonawcą. 

6. W celu rozliczenia konfekcjonowania, doręczenia oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów 

czasopism, każdorazowo po wykonaniu miesięcznego zlecenia, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dowód realizacji umowy za dany miesiąc (załącznik nr 4 – „Tabela 

rozliczeniowa realizacji umowy”). 

7. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do bieżącego informowania o problemach 

występujących w trakcie realizacji zamówienia.  

8. Przez uchybienia w jakości usług Zamawiający rozumie w szczególności 

niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1-3. 

9. Korespondencja w zakresie opisanym powyżej może odbywać się pocztą e-mail.  

10. Zamawiający ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji. Postępowanie reklamacyjne 

będzie rozpatrywane  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji   

w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., Poz. 421 ze zm.)   

i tak: 

1) termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie krajowym – 30 dni, 

2) termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłki zagraniczne do 3 miesięcy,  

z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań ujętych w Regulaminach usług i przepisach 

międzynarodowych. 
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§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie minimalnego zakresu zobowiązania 

(zamówienie pewne) wynosi:  

Cena netto  ………….. zł (słownie: ……………./100 złotych) 

Cena brutto   …….….... zł (słownie: ……………../100 złotych) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 (oferta). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia opcjonalnego: 

Cena netto  ………….. zł (słownie:  ……………./100 złotych) 

Cena brutto   …….….... zł (słownie: ……………../100 złotych) 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu maksymalnego zakresu 

zobowiązania (wraz z zamówieniem opcjonalnym) wynosi:  

Cena netto  ………….. zł (słownie: ……………./100 złotych) 

Cena brutto   …….….... zł (słownie: ……………../100 złotych) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 (oferta). 

4. Cena opisana w ust. 3 stanowi maksymalny zakres zobowiązania pieniężnego 

Zamawiającego za realizację zamówienia. Kontrola stanu realizacji wartości umowy 

leży po stronie Zamawiającego. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczana w cyklu miesięcznym. 

8. Zapłata za konfekcjonowanie i doręczenie w danym miesiącu będzie następowała po 

przesłaniu Zamawiającemu faktury VAT – w terminie do 21 dni od daty wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zapewnia stałość cen w całym okresie trwania umowy, z wyjątkiem 

podwyższenia cen usług operatora wyznaczonego do świadczenia usług 

powszechnych. 

10. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50% osób wykonujących czynności związane  
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z realizacją zamówienia w zakresie konfekcjonowania przesyłek było zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 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. 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 lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie 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) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

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

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę 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. 
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

określonego w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci odstąpienia od 

umowy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługują kary umowne: 

1) kara umowna w wysokości 4% wartości brutto niezrealizowanej gwarantowanej 

części przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia 

(ustawowego bądź umownego) albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4% wartości 

brutto niezrealizowanej gwarantowanej części przedmiotu umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi (odstąpienie umowne bądź ustawowe) albo rozwiąże umowę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wadliwej realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności przypadków określonych w § 3 ust. 8. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość 

naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

§ 7  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) lub 

jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 
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1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

lub innego nienależytego wykonania umowy, a w szczególności określonego  

w § 3 ust. 8 albo jej niewykonania,  

2) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 9, 

3) w przypadku zmniejszenia lub cofnięcia dotacji podmiotowej dla Zamawiającego 

przez Ministra Obrony Narodowej, 

4) w razie niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, co traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy:  

1) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 

powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego,  
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3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), 

jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie 

ze zmienionymi przepisami lub podwyższenia cen usług operatora wyznaczonego 

do świadczenia usług powszechnych. 

4) innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna w związku 

ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji 

wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej bądź zmianą wytycznych 

przełożonych Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.   

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

Cesja wierzytelności 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości  

2% ceny brutto podanej w ofercie dla maksymalnego zakresu zobowiązania (wraz  

z zamówieniem opcjonalnym), tj. na kwotę ………….. zł. 

2. Zabezpieczenie Wykonawca wpłacił na rachunek bankowy Zamawiającego BGK w 

Warszawie nr 93 1130 1017 0020 1217 3820 0003   / złożył w dniu…………., w formie 

……………...  

3. Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy PZP w trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 

148 ust. 1. 

4. Zgodnie z art. 149 ust. 3 ustawy PZP zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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5. Zobowiązanie z tytułu poręczeń oraz gwarancji wygasa w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zobowiązania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

bezgotówkowej w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego,  

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

§ 11 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz w myśl postanowień Prawa pocztowego, 

udostępnia Wykonawcy dane teleadresowe odbiorców przesyłek nadawanych przez 

Zamawiającego wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów 

przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego  

w Warszawie”, nr 2/2020. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że dysponuje prawidłową podstawą 

prawną do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych.  

3. Wykonawca stając się administratorem udostępnionych danych osobowych, wyłącznie 

w zakresie, o którym mowa w ust 1, zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie  

z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679, 

jak również do zachowania ich w tajemnicy zgodnie z postanowieniami art. 41 Prawa 

pocztowego. 

4. W przypadku uznania przez Wykonawcę, w trakcie trwania Umowy, iż zaistniały 

okoliczności, które skutkują koniecznością powierzenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca niezwłocznie 

zwróci się do Zamawiającego o zawarcie zgodnie z postawieniami art. 28 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679, odrębnej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, przed dokonaniem jakiejkolwiek 

czynności przetwarzania na danych, które powinny być wcześniej powierzone przez 

administratora podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania w drodze umowy 

powierzenia. 
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5. Wykonawca zgodnie z art. 41 ust. 6 Prawa pocztowego zobowiązany jest do 

zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi 

lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy 

świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy 

pocztowej. 

12 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1  – Formularz „Oferta”, 

2) Załącznik nr 2  – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

3) Załącznik nr 3  – Formularz cenowy, 

4) Załącznik nr 4 – Tabela rozliczeniowa realizacji umowy. 

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

            Wykonawca 

       

     …………………… 

 Zamawiający 

 

…………………… 

 


