
 1  

U M O W A 
 

zawarta w Poznaniu w dniu ………………….. 2022 r. 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 zgodnie postanawiają: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naklejek 
według podanych wzorów, zwanych dalej Naklejkami, spakowanych w sposób opisany 
przez Zamawiającego, w ilości, formie i terminach określonych przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym – pismo OKEP–WOA.261.4.2022 z dnia 28 lutego 2022 r., 
zamówieniach cząstkowych złożonych zgodnie z niniejszą umową oraz ofercie Wykonawcy 
złożonej w dniu ……........ 2022 r. 

2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Naklejek 
wytworzonych na urządzeniach, na których wykonano próbki do sczytania oraz 
do zachowania wymaganej jakości dla 100% dostarczonych Naklejek. 

§ 2. 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony – realizacji zamówienia, nie dłużej niż 
do dnia 31 grudnia 2022 r., według następującego harmonogramu: 
 

Naklejki 

Nakład - 
wzór 1 + 
2 (liczba 

zdających 
x liczba 

Naklejek) 

Nakład 
wzór 3 
(liczba 

Naklejek) 

Nakład 
wzór 

4 (liczba 
Naklejek) 

Nakład 
wzór 

5 (liczba 
Naklejek) 

Nakład 
wzór 
6 + 7 

(liczba 
Naklejek) 

Razem 
Termin 

dostawy do 
OKE 

Egzamin maturalny       
– maj 

594 000 29 000 0 0 0 623 000 8.04.2022 r. 

Egzamin 
ósmoklasisty – maj 

700 000 40 000 5 250 5 250 0 750 500 20.04.2022 r. 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje 
zawodowe – 

czerwiec-lipiec 

240 000 5 000 0 0 1 100 246 100 18.05.2022 r. 

Egzamin maturalny 
– sierpień 

72 000 2 500 0 0 0 74 500 10.08.2022 r. 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje 
zawodowe – 

styczeń-luty 2023 r. 

105 000 4 000 0 0 900 109 900 2.12.2022 r. 

Razem Naklejek z 
kodami 

1 711 000 80 500 5 250 5 250 2 000 1 804 000 
= szacunkowa 
łączna liczba 

Naklejek 
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2. W każdym przypadku realizacji zamówienia cząstkowego Zamawiający dostarczy 
Wykonawcy dane do wydruku, w postaci bazy w programie Excel spakowanej w formacie 
*.zip i zabezpieczonej hasłem przekazanym inną metodą niż plik, nie później niż na dwa 
tygodnie przed terminem dostawy Naklejek.  

3. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów dostawy Naklejek, określonych w ust.1. 
powyżej uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną  
w § 4 niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od kary określonej w § 4 niniejszej umowy Zamawiający, w przypadku  
niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy Naklejek określonych w ust.1. 
powyżej, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez konieczności wystosowania 
wezwania do jej wykonania. 

§ 3. 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za należytą jakość oferowanych usług oraz ich realizację 
z  zachowaniem zawodowej staranności. 

2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy przy wykorzystaniu własnych materiałów i sprzętu. 
Wykonawca nie ma prawa oddać do wykonania osobom trzecim części lub całości 
obowiązków, wynikających z niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi niezwłocznie 
reklamację w formie pisemnej lub telefonicznie pod nr ……………….  
Wykonawca zobowiązuje się wymienić zareklamowany Przedmiot umowy na nowy, wolny 
od wad, w terminie 24 godzin.  

4. Prawo reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przysługuje także Zamawiającemu                    
w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy o jakości odbiegającej  
od przyjętych warunków wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa  

w § 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie ochrony danych osobowych i wykorzystania uzyskanej od Zamawiającego bazy 
danych wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 4. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z poniższych tytułów: 
a) za każdą nie dającą się sczytać Naklejkę 0,50 zł, 
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w § 5 ust.1. 
niniejszej umowy, 

c) za opóźnienie w dostawie Przedmiotu umowy 3% wartości brutto niedostarczonej części 
Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% 
wartość brutto umowy, określonej w § 5 ust.1. niniejszej umowy, 

d) za opóźnienie w dostawie, będącej następstwem reklamacji, o której mowa w § 3 ust.3. 
niniejszej umowy w wysokości 3% wartości brutto wartości danej dostawy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto umowy, określonej 
w § 5 ust.1. niniejszej umowy. 

2. Zamawiający naliczy łączną wysokość ewentualnej kary umownej i dokona  
jej potrącenia z zapłaty należnej Wykonawcy. 

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych opisanych w ust. 1 powyżej nie może być 
wyższa niż 30% wartość brutto umowy, określonej w § 5 ust.1. niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, jest 
on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych. 

§ 5. 

1. Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi …… zł brutto (słownie zł: 
………………………..).  

2. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako 
iloczyn liczby dostarczonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego Naklejek i ich 
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jednostkowej ceny brutto zaproponowanej w złożonej ofercie, o której mowa § 1 niniejszej 
umowy. Deklarowaną przez Zamawiającego średnią liczbę zamawianych Naklejek 
Zamawiający oszacował na podstawie danych z roku 2021. Deklarowana liczba Naklejek 
może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, w przedziale 
+/- 30%. 

3. Ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wysokość wynagrodzenia 
pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy konieczne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym 
m.in. druk, pakowanie i dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego (VIII 
piętro). 

4. Z należnego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiający ma prawo potrącić ewentualne 
naliczone kary umowne, o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy w częściach, po realizacji każdego 
zamówienia cząstkowego.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
faktury. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze pod warunkiem, że jest to rachunek bankowy umieszczony na białej 
liście podatników. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

§ 6. 

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

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

§ 7. 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. 

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

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10. 

1. Kwestie sporne, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony rozwiążą 
polubownie. 

2. Ewentualne spory sądowe strony oddadzą do rozstrzygnięcia sądom powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

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

2. Integralną częścią niniejszej umowy są jej Załączniki, zapytanie i oferta, o których mowa  
w § 1 niniejszej umowy. 

 
Zamawiający:      Wykonawca: 

        

 

 


