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Załącznik nr 6 
do SWZ nr OKEP–WOA.260.4.2022 

 
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 

Użyte w treści niniejszej umowy określenie „kurier” odnosi się do osoby lub osób 
działających w imieniu Wykonawcy w zakresie odbioru, transportu oraz dostarczenia 
Przesyłek odbiorcom. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia dotyczącego 
odbioru ze szkół i placówek na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego  
i zachodniopomorskiego, zwanych dalej Szkołami, przesyłek podlegających szczególnej 
ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, naruszeniem lub utratą zwanych dalej 
Przesyłkami oraz ich dostarczenia 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.260.4.2022 z dnia 16 marca 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 odbiór Przesyłek  
ze Szkół w sposób zgodny z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją działania,  
w ściśle określonych dniach i przedziałach godzinowych ustalonych w harmonogramie 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz ich dostarczenie do niżej 
wymienionych odbiorców następnego dnia kalendarzowego, w godzinach od 8:00             
do 9:00 – według następującego podziału terytorialnego: 
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Lp. 
Miejsce dostarczenia 

Przesyłki 
Telefon kontaktowy 

Powiaty, z których Przesyłki będą 
odbierane 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

1. 

Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny                                

w Gorzowie Wielkopolskim, 
ul. Łokietka 23 

95/ 721 61 10 
gorzowski, międzyrzecki, słubicki, 

strzelecko–drezdenecki, 
sulęciński, świebodziński 

2. 
V Liceum Ogólnokształcące 

w Zielonej Górze,                     
ul. Zachodnia 63 

68/ 470 70 10 
krośnieński, nowosolski, 

wschowski, zielonogórski, żarski, 
żagański 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

3. 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli                                  
w Kaliszu,                                       

ul. Wrocławska 182 

62/ 767 63 01 
jarociński, kaliski, kępiński, 

krotoszyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski 

4. 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  
w Koninie,  

ul. Sosnowa 14 

63/ 242 23 32 kolski, koniński, słupecki, turecki 

5. 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli                              
w Lesznie,                              

ul. Chrobrego 15            

65/ 529 90 62 
gostyński, kościański, leszczyński, 

rawicki 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 11 

w Pile,  
ul. Królowej Jadwigi 2 

67/ 214 12 95 
chodzieski,  

czarnkowsko-trzcianecki, pilski, 
wałecki, złotowski 

7. 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna                          

w Poznaniu,                          
ul. Gronowa 22           

61/ 854 01 60 

gnieźnieński, grodziski, 
międzychodzki, nowotomyski, 

obornicki, poznański, szamotulski, 
śremski, średzki, wągrowiecki, 

wolsztyński, wrzesiński 
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

8. 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Koszalinie,                                    

ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 1 

94/ 342 38 32 
białogardzki, drawski, kołobrzeski, 

koszaliński, sławieński, 
szczecinecki, świdwiński 

9. 
I Liceum Ogólnokształcące 

w Szczecinie,                      
Aleja Piastów 12 

91/ 484 18 72 

choszczeński, goleniowski, 
gryficki, gryfiński, kamieński, 
łobeski, myśliborski, policki, 

pyrzycki, stargardzki 
i m. Świnoujście 

 
 

 

3. Odbiór Przesyłek ze Szkół nastąpi na podstawie wydanych przez Zamawiającego 
upoważnień do dokonania czynności służbowych. Każdorazowe przekazanie Przesyłek 
w relacjach Nadawca – Kurier oraz Kurier – Odbiorca wymaga pisemnego pokwitowania 
stanowiącego integralną część każdej Przesyłki.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór przedmiotowego pokwitowania, które 
wypełniać należy w 3 (trzech) odcinanych częściach (po jednym właściwym odcinku dla: 
nadawcy, kuriera, odbiorcy). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w całości w terminie 
do dnia 20 maja 2022 r. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) realizacji wszelkich czynności przez własnych pracowników lub przez osoby stale 

współpracujące z Wykonawcą (przez stałą współpracę Zamawiający rozumie 
nieprzerwaną współpracę trwającą co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed 
złożeniem oferty, o której mowa w § 2.ust.1. niniejszej umowy) z wykorzystaniem 
oznakowanych  środków  transportu, 

b) zapewnienia ścisłej ochrony Przesyłek przekazanych jego pieczy od momentu  
ich odbioru ze Szkoły do czasu dostarczenia ich do odbiorców, 
a w szczególności do: 
- przewozu Przesyłek w samochodach zabezpieczonych przed dostępem osób 

nieuprawnionych, w tym przed kradzieżą Przesyłek, a także w pojemnikach 
zapewniających bezpieczne ich przewożenie, gwarantujących ich 
nienaruszalność – jeżeli konstrukcja pojazdu tego nie zapewnia, 

- wyposażenia każdego pojazdu przewożącego Przesyłki w środek łączności  
(np. telefon komórkowy) umożliwiający stały kontakt z Wykonawcą, 

- zorganizowania w uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu monitorowania  
i kontroli realizacji usługi przez kurierów w terenie – Zamawiający musi otrzymać 
imienny wykaz kurierów i numery ich telefonów nie później niż do dnia  
20 kwietnia 2022 r., 

- zapewnienia bezpieczeństwa przechowania Przesyłek odebranych ze Szkół                 
do czasu ich dostarczenia w dniu następnym do odbiorców, 

- zabezpieczenia Przesyłek w taki sposób, aby nie doszło do ich uszkodzenia,  
a zwłaszcza naruszenia czy zamoczenia, 

- przechowywania i sortowania przez Wykonawcę odebranych Przesyłek  
w pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed nieuprawnionym 
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ujawnieniem, naruszeniem lub utratą (kradzieżą) Przesyłki, monitorowanych  
i objętych całodobową ochroną, 

- zorganizowania i przedłożenia Zamawiającemu, na jego żądanie, procedur 
postępowania w sytuacjach szczególnych (awarie pojazdów, wypadki  
drogowe itp.), 

- przeszkolenia kurierów w zakresie sposobu odbioru, przechowania  
i doręczenia Przesyłek, 

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi, dostępnej  
dla Zamawiającego w trakcie jej wykonywania pod numerem telefonu  
począwszy od dnia 4 maja do dnia 20 maja 2022 r. 

c)  przekazania najpóźniej w dniu 4.05.2022 r. (w pierwszym dniu realizacji zamówienia) 
każdemu dyrektorowi Szkoły harmonogramu odbioru Przesyłek wskazującego dane 
kuriera i godziny jego przyjazdu do Szkoły we wszystkich kolejnych dniach realizacji 
zamówienia, a także do podania imienia i nazwiska osoby koordynującej działanie  
na danym obszarze lub trasie oraz telefonicznego numeru kontaktowego do niej. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że jedną Przesyłkę stanowi paczka, zabezpieczona tekturowym 
kartonem wykorzystywanym do dystrybucji lub kopertą, zawierająca materiały papierowe 
w formacie A4 (arkusze egzaminacyjne w bezpiecznych kopertach), przekazana 
kurierowi przez dyrektora Szkoły albo przez upoważnioną do tego osobę wraz  
z pokwitowaniem odbioru.  

2. Przesyłkę uważa się za naruszoną, gdy uszkodzeniu ulegnie jej opakowanie                   
w  stopniu  umożliwiającym  wyjęcie  pojedynczego  arkusza  egzaminacyjnego 
lub zostanie uszkodzona w sposób uniemożliwiający odczytanie arkusza.  

3. W każdym przypadku utraty albo naruszenia Przesyłki zdefiniowanego w ust. 2. powyżej 
z winy Wykonawcy – Zamawiający, niezależnie od zastosowania kar umownych 
określonych w § 6 niniejszej umowy złoży doniesienie do Prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. 

§ 5 

1. Zamawiający nie później niż do dnia 25 kwietnia 2022 r. zobowiązuje się  
do dostarczenia Wykonawcy, według złożonego zapotrzebowania, odpowiedniej liczby 
upoważnień do dokonania czynności służbowych oraz przekaże wzór pokwitowania 
odbioru Przesyłek, pod warunkiem dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę 
pełnego imiennego wykazu kurierów realizujących zamówienie w terminie do dnia  
20 kwietnia 2022 r. 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach mających 
wpływ na właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 
a) za utratę Przesyłki – kara umowna w wysokości 5% ceny zamówienia brutto, 

wskazanej w § 8 ust.1. niniejszej umowy, 
b) za dostarczenie Przesyłki w stanie wskazującym na jej nieuprawnione otwarcie  

albo Przesyłki naruszonej, o której mowa w § 4 ust.2. niniejszej umowy – kara 
umowna w wysokości 5% ceny zamówienia brutto, wskazanej w § 8 ust.1. niniejszej 
umowy. 

2. Prawo do dochodzenia kary umownej przysługuje Zamawiającemu, gdy: 
a) kurier nie wyda Przesyłki odbiorcy, a fakt jej przekazania kurierowi zostanie 

stwierdzony na podstawie dokumentu pokwitowania, 
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b) kurier dostarczy Przesyłkę odbiorcy, a fakt jej naruszenia lub nieuprawnionego 
otwarcia zostanie komisyjnie stwierdzony i będzie to odnotowane w dokumentach 
pokwitowania (zarówno kuriera jak i odbiorcy). 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% ceny zamówienia brutto. 
4. Zamawiający naliczy łączną wysokość ewentualnych kar umownych i dokona  

ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
5. Kary określone w ust. 1. powyżej mogą być naliczone w sytuacji, gdy utrata  

lub naruszenie Przesyłki nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
6. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda swoją wartością przekroczy 

wysokość należnej kary umownej, a także gdy z powodu innego niż opisane w ust. 1.                
i ust. 2. powyżej naruszenia niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie 
szkodę, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy  
w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie realizował zamówienia zgodnie z obowiązkami 
określonymi w jej treści i w SWZ, a w szczególności naruszy zasady ochrony Przesyłek 
przekazanych jego pieczy. 

 
 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn liczby dostarczonych Przesyłek i cenę jednostkową Przesyłki w kwocie                  
…………………… zł netto (słownie zł: ……………………………….) powiększoną  
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 § 6 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. 

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 pocztowej 
Zamawiającego. 

§ 9 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą  
jest Pani Anna Rudawska – tel. 602 300 038. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  
jest ……………………….. – tel. ………………………. 
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§ 10 

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 11 

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. 

§ 12 

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

§ 13 

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

2. Integralną częścią niniejszej umowy są jej Załączniki. 
 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
        


