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Załącznik nr 5 
do SWZ nr OKEP–WOA.260.3.2022 

 
 

U M O W A 
 

zawarta w Poznaniu w dniu ……………………………. pomiędzy 
 

OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ (OKE) w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Gronowa 22, kod pocztowy 61-655, REGON: 631286835; NIP: 778-13-56-875, 
reprezentowaną przez: 
Panią Marcjannę Klessę – Dyrektora OKE, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 

a ……………………….. z siedzibą: ……………………. REGON: ….…… NIP: ................ 
reprezentowanym przez: ………………  
zwanego dalej „Wykonawcą”. 

 
Strony, zawierając niniejszą umowę w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy jako 
najkorzystniejszej w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa 
w Dziale III Rozdział 4 Oddział 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – zgodnie postanawiają: 
 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia  
dotyczącego dostarczenia przesyłek podlegających szczególnej ochronie przed 
nieuprawnionym ujawnieniem, naruszeniem lub utratą, zwanych dalej Przesyłkami, 
do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców. Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania zlecenia zgodnie z ustaleniami określonymi w specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ) do postępowania nr OKEP-WOA.260.3.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. 
oraz własną ofertą złożoną w dniu ……….. 2022 r., które stanowią odpowiednio 
Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje dostarczenie 
Przesyłek do odbiorców wskazanych w § 2. niniejszej umowy.  

3. Przesyłki zostaną nadane w dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (24, 25  
i 26 maja 2022 r.) w powiatach wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy,  
na koszt Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, na żądanie Wykonawcy, dodatkowe 
oznaczenie Przesyłki naklejką z napisem: „OKE” o wymiarach nie większych niż 60 mm  
x 30 mm. Żądanie takie Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu nie później  
niż w momencie zawierania niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w całości w terminie 
do dnia 30 maja 2022 r. 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Przesyłek do wskazanych poniżej odbiorców  
w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty nadania Przesyłki, nie później jednak  
niż drugiego dnia do godziny 12:00. O planowanej godzinie dostarczenia Przesyłki 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić odbiorcę w dniu jej doręczenia, nie później niż dwie 
godziny przed doręczeniem. 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w dniach: 24, 25 i 26 maja 2022 r. 
 
 

Lp. Miejsce dostarczenia Przesyłki Telefon kontaktowy 
Szacunkowa liczba 

Przesyłek każdego dnia 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

1. 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 

w Gorzowie Wielkopolskim, 
ul. Łokietka 23 

95/ 721 61 10 116 

2. 
V Liceum Ogólnokształcące 

w Zielonej Górze, 
ul. Zachodnia 63 

68/ 470 70 10 158 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

3. 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu, 
ul. Wrocławska 182 

62/ 767 63 01 264 

4. 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Koninie, 
ul. Sosnowa 14 

63/ 242 23 32 168 

5. 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli            

w Lesznie, 
ul. Chrobrego 15 

65/ 529 90 62 92 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 11 

w Pile, 
ul. Królowej Jadwigi 2 

67/ 214 12 95 123 

7. 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna            

w Poznaniu, 
ul. Gronowa 22 

61/ 854 01 60 379 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

8. 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Koszalinie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 

94/ 342 38 29 148 

9. 
I Liceum Ogólnokształcące                         

w Szczecinie, 
Aleja Piastów 12 

91/ 484 18 72 228 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Przesyłek o +/- 20 sztuk w każdym dniu 
przeprowadzenia egzaminu.  

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn liczby dostarczonych Przesyłek i cenę jednostkową Przesyłki w kwocie 
…………... zł netto (słownie zł: …………………………..) powiększone o podatek  
od towarów i usług (VAT) to jest ……………………….. zł (słownie zł:…………………….). 

2. Ustalona wysokość wynagrodzenia pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy konieczne  
do wykonania zamówienia. 

3. Z wynagrodzenia brutto ustalonego w ust. 1 powyżej podlegają potrąceniu ewentualne 
kary umowne, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Zamawiający 
dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze pod warunkiem, że jest to rachunek bankowy umieszczony na białej liście 
podatników lub wskazany na białej liście numer rachunku bankowego jest rachunkiem 
wirtualnym, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy 
uwidocznionym w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku 
od towarów i usług. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV 
Nr …… Umowa ID nr …………..”, o ile taki numer zostanie umowie nadany. 
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5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail 
sekretariat@oke.poznan.pl. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania 
każdorazowo na adres Wykonawcy informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. 
Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania 
faktury przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki podawczej 
Zamawiającego. 
 
 

§ 4. 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% ceny 
zamówienia brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdą dobę przekroczenia 
terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Za przekroczenie terminu 
uważa się niedostarczenie nawet jednej Przesyłki zgodnie z postanowieniami § 2 
niniejszej umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% ceny 
zamówienia brutto.  

2. Zamawiający naliczy łączną wysokość ewentualnych kar umownych i dokona 
ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje wielkości szkody wyrządzonej 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy Zamawiający  
ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W szczególności,  
gdy na skutek utraty bądź naruszenia Przesyłki zaistnieje konieczność powtórzenia 
egzaminu bądź egzaminów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, na wysokość 
odszkodowania składać się będzie konieczność przygotowania i przeprowadzenia 
egzaminu bądź egzaminów.  

 

§ 5. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą  
jest …………………………….. – tel. ………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  
jest …………………………….. – tel. ………………………… 

§ 6. 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. 

1. Uzupełnienia i zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
jej nieważności.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy Strony 
oddają do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego.  

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla  każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są jej Załączniki. 

 
Zamawiający:       Wykonawca: 

        


