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Projektowane postanowienia umowy 

 

 

sporządzonej w dniu ........................................... pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1,                         

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 89600 05408),  

który reprezentuje: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym"  

oraz   

(Podmiot fizyczny) 

Imię i Nazwisko ………………………………..zam. …………………………………………….. działający jako 

przedsiębiorca pod firmą ………………………………. adres działalności ……………………… zarejestrowany 

w ……………………… NIP…………..REGON………………  

(Podmiot prawny)  

Nazwa …………………………… siedziba ………….. adres …………………… zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowy …………………………   ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ……………………….., kapitał zakładowy w wysokości …………………………. NIP: 

………………….  REGON: ………………………………., reprezentowaną przez:  ……………………………..  

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

 

zwanymi dalej Stronami, a każdy z nich odrębnie Stroną 

 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i 

następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), – zwaną dalej „uPzp”.  

Nr postępowania  BZP.2711.38.2022.GS. 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i 

zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 poz. 1041 ze zm.), oraz aktami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana przez Wykonawcę na warunkach i 

zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) i w regulaminach 

Wykonawcy, które dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy postanowieniami SWZ a regulaminami Wykonawcy, pierwszeństwo 

mają postanowienia SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  

z dn. 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pod nr ……………………………….. 

 

 

§ 2 

Terminy świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

Usługa, o której mowa w §1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek 

kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących terminach: 

1) przesyłki krajowe standardowe – doręczane adresatom zgodnie z regulaminem 
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Wykonawcy; 

2) przesyłki krajowe terminowe – doręczane według ustalonych godzin; 

3) przesyłki międzynarodowe standardowe na terenie Europy oraz przesyłki 

międzynarodowe standardowe do krajów pozaeuropejskich – doręczane adresatom 

zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

§ 3 

Warunki świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 przez Wykonawcę  

na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na następujących warunkach: 

1) Usługa będzie zlecana telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony internetowej, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy. Zlecenia będą przekazywane  przez pracowników Zamawiającego w 

godzinach: od godz. 8.00 do godz. 15.30. 

2) Odbiór przesyłki od Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  

od godz. 8.00 do godz. 15.30 z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy.  

3) Przesyłki będą opakowane i zaadresowane przez Zamawiającego. 

4) Każdorazowo dowodem potwierdzającym   zlecenie  przez  Zamawiającego usługi 

kurierskiej  będzie  wypełniony i podpisany  przez  pracownika  Zamawiającego list 

przewozowy,  sporządzony  według wzoru obowiązującego u Wykonawcy stanowiący 

załącznik nr 4 lub zapis w aplikacji. Jeden egzemplarz listu przewozowego jest 

przeznaczony dla Zamawiającego. 

5) Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia przez kuriera kopert dla przesyłek  

do 1 kg, blankietów listów przewozowych, a także druków potwierdzenia odbioru  

(jeżeli jest wymagany), chyba że blankiet zostanie wygenerowany przez pracownika 

Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji internetowej. 

6) List przewozowy będzie zawierał w szczególności następujące dane: 

a) datę nadania przesyłki; 

b) dokładne dane nadawcy przesyłki, tj. nazwę jednostki Zamawiającego wraz z 

adresem; 

oraz  imię i nazwisko pracownika nadającego przesyłkę; 

c) dokładne dane adresata przesyłki, tj. pełny adres z kodem pocztowym i nazwą 

kraju,  

imię i nazwisko lub nazwę adresata; 

d) warunki realizacji usługi – wymagany przez nadawcę termin (data i godzina 

dostarczenia przesyłki); 

e) czytelny podpis nadawcy; 

f) czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę. 

7) Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki wg stawek 

obowiązujących u Wykonawcy. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa pokrywana 

jest przez Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje możliwość ubezpieczenia 

dodatkowego. W tym wypadku składka ubezpieczenia dodatkowego pokryta zostanie 

przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca zobowiązany  jest dostarczyć do adresata przesyłkę kurierską w stanie 

nienaruszonym i niezniszczonym. Zawartość  przesyłki  podczas   transportu nie 

może być ujawniona, uszkodzona lub zniszczona. 

9) W przypadku, kiedy  w  trakcie  dostarczania  przesyłki  do  adresata,  opakowanie 

zostanie naruszone lub zniszczone, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 

dodatkowo zabezpieczyć przesyłkę. W zaistniałej sytuacji Wykonawca musi dostarczyć 

do Zamawiającego protokół opisujący uszkodzenie, naruszenie lub zniszczenie 

opakowania. 

10) Na żądanie jednostki/pracownika Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany  

do potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej przez adresata, w sposób zgodny  

z regulaminem Wykonawcy. 

11) W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska 

będzie doręczana zgodnie z regulaminem Wykonawcy. 

12) Wykonawca zapewnia w ramach realizacji niniejszego zamówienia dostęp do bezpłatnej 

strony internetowej, umożliwiającej składanie zleceń, tworzenie elektronicznych listów 

przewozowych oraz ich wysyłanie do Wykonawcy, zamawianie kuriera oraz stałe 
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monitorowanie przesyłki.  

13) Wykonawca wyznacza osobę koordynującą pracę kurierów i odpowiedzialną za kontakt  

i współpracę z Zamawiającym, tzw. Opiekuna Klienta – Panią/Pana…………….; tel. ……..; 

e-mail……………………. 

14) Zmiana osoby wskazanej w ust. 14 odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie 

zmiany Zamawiającemu. 

15) Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do koordynowania spraw dot. realizacji niniejszej 

Umowy: 

Pan/Pani…………….; tel. ……..;e-mail…………………… 

Pan/Pani…………….; tel. ……..;e-mail…………………… 
*jeżeli dotyczy 

 

§ 4 

Czas trwania umowy oraz wynagrodzenie 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty 

wskazanej w ust. 2 poniżej, o ile nastąpi to wcześniej. W przypadku niewyczerpania 

wartości umowy brutto w terminie obowiązywania umowy, termin ten może ulec 

wydłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4).  

2. Wartość umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) w okresie jej realizacji nie przekroczy 

kwoty brutto …………… zł (słownie: ……………………) (tj. kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie do  

50 % wartości brutto umowy określonej w ust. 2 (Zamawiający zobowiązuje się do 

realizacji przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 50% wartości umowy brutto). 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie 

rzeczywistych ilości nadanych przesyłek oraz zwrotów, według cen jednostkowych netto 

wynikających z Formularza cenowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

5. Do cen jednostkowych netto, wynikających z oferty Wykonawcy, doliczona zostanie 

wyrażona procentowo opłata paliwowa, jeżeli Wykonawca ją stosuje. Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 

dwutygodniowym o wysokości tej opłaty w poszczególnych miesiącach oraz przedstawienia 

każdorazowo kalkulacji, z której wynika ta zmiana. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania 

umowy opłata paliwowa nie ulegnie zwiększeniu.  

7. Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

8. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest ustalana każdorazowo z uwzględnieniem 

aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wykonania usługi. 

9. Usługi objęte przedmiotem umowy świadczone będą przez Wykonawcę w okresach 

rozliczeniowych obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia strony internetowej umożliwiającej składanie 

zleceń, tworzenie i generowanie elektronicznych listów przewozowych, zamawianie kuriera 

oraz stałe monitorowanie przesyłki, tj. sprawdzanie bieżącego statusu wysyłanych 

przesyłek krajowych i zagranicznych. 

11. Płatność za faktycznie wykonane usługi kurierskie będzie następować raz w miesiącu  

na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zbiorczych faktur w wersji papierowej bez dodatkowych opłat lub na podstawie skanu 

faktury przesłanej na adres mailowy Zamawiającego: ko@uwr.edu.pl. 

12. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu cenowym 

podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy, stanowiącego 

załącznik nr 5 do umowy. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą dokonywane przelewem 

na konto wskazane przez Wykonawcę – z podaniem numeru faktury. 

14. Za dzień dokonania zapłaty przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i otrzymał nr NIP: 896-

000-54-08. 
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16. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

17. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w fakturze: 

a. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w ust. 16, jak również 

b. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług. 

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 

17 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, 

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, 

jak również innych form rekompensat. 

19.  Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 

Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Nr konta Zamawiającego na platformie: 896 000 54 08. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach rozliczeniowych: 

adresu Zamawiającego tj.: Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

oraz Numeru ewidencyjnego umowy nadanego przez Zamawiającego. 

 

 

§5  

Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

okolicznościach: 

a) w przypadku stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskazanych w ust. 1 lit b), Wykonawca składa 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien 

dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z 

określeniem, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit c) Wykonawca składa 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 

wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących 

umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. 

c) na kalkulację ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno 

przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresów. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c). 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) Wykonawca składa 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 

wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio 

realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie 

umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 1 lit. d) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 

ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d). 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) - d), Wykonawca składa Zamawiającemu 

wniosek w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy lub przepisów wykonawczych do 

ustawy, o których mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający rozpatrzy wnioski w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 

Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy. 

7. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy z 

ust. 1 lit. b) - d) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 

życie zmian, o których mowa powyżej. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) - d) na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) zmiana wynagrodzenia 

brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług lub podatku akcyzowego w trakcie 

realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2, bez 

konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

10. Strony postanawiają, iż zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonają w formie pisemnego 

aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad 

dokonania przedmiotowej zmiany wysokości wynagrodzenia: 

a) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływie 12 

miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 

miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa 

lub niższa o co najmniej 1% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym  w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do 31 stycznia roku następnego za 

poprzedni rok kalendarzowy[1], 
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11. Zamawiający nie dopuszcza zmian wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa w ust. 10 

lit. b) w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie 

ust. 1, w szczególności kosztów pracowniczych. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 10 lit. b) Wykonawca lub 

Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wejście w życie zmian cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy może złożyć wniosek 

odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12, jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen materiałów lub 

kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający. 

14. Jeżeli Wykonawca, w terminie określonym w ust. 12, nie wystąpi do Zamawiającego o 

zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, że zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają 

faktycznego wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

15. Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 10 lit. b). 

Zamawiający uprawniony jest do: 

a) dokonania zmiany umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli 

przedłożona kalkulacja potwierdzi że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania braku 

zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że 

zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. O swoim stanowisku Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 lit. b) Wykonawca w terminie 21 dni ponownie 

może przedstawić kalkulację uzasadniająca zmianę wynagrodzenia z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona analizy nowej kalkulacji w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do czynności 

określonych w ust. 15 pkt lit a) i b). 

17. Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do umowy, 

nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej 

części umowy. 

18. Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12, to 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 

§ 7 ust. 1 umowy. 

19. W przypadku zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, Wykonawca 

niezwłocznie dokona zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w trybie 

określonym w ust. 10 i następne, pod rygorem zapłaty kary umownej, o którym mowa w § 

9 ust. 7 Umowy. 
[1]Publikowany  na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

 

 

 

§6 

Zmiany umowy 

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących 

przypadkach i na następujących warunkach: 

1) cen świadczonych usług - gdy ceny zawarte w Formularzu cenowym - Załączniku nr 

2 do Umowy ulegną zmniejszeniu w stosunku do cen usług pocztowych 

obowiązujących na rynku krajowym wskazanych w cenniku Wykonawcy; 

2) wprowadzenia przez Wykonawcę korzystnych dla Zamawiającego zmian w cennikach 

usług, polegających na obniżeniu cen, wprowadzenia rabatów itp.; 
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3) wprowadzenia przez Wykonawcę nowych usług, będących usługami pocztowymi 

niewykraczającymi poza przedmiot zamówienia, korzystnych dla Zamawiającego 

i nieistniejących w dniu zawarcia Umowy; 

4) wydłużenia terminu realizacji umowy, określonego w § 4 ust. 1, o okres nie dłuższy 

niż 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 2; 

5) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów o zmianie stawki VAT; 

gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT (obniżenie, 

podwyższenie) dotyczących usług należących do przedmiotu umowy, Strony 

dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych, uwzględniających zmiany 

wysokości stawki podatku VAT; przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane 

w Formularzu cenowym - Załączniku nr 2 do Umowy nie ulegną zmianie. W tym 

przypadku niezbędne jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego; w 

powyższym przypadku, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT według 

stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury a Zamawiający zobowiązuje się 

do uiszczenia opłaty uwzględniającej podatek VAT, według stawki obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury; 

6) zmiany zakresu świadczenia lub sposobu realizacji Umowy, w przypadku zmian 

przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji, wytycznych dotyczących 

przepisów związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących ochrony danych 

osobowych; 

7) zmiany wynagrodzenia dotyczące zarówno podwyższenia, jak i obniżenia 

wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 455 uPzp; 

8) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy zmiana ta jest związana lub 

jest konsekwencją zmiany, o której mowa w art. 455 uPzp; 

9) zmianę okresu obowiązywania niniejszej umowy poprzez jego przedłużenie o 

okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten, podczas którego – 

z powodu siły wyższej lub z powodu wystąpienia innego zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne niezależne od stron lub osoby trzecie - nie 

było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu 

wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizacji umowy spoczywa na 

Wykonawcy; 

10) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w 

niej przewidzianych. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i 

postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało 

wpływ. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 

miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 

przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć okres termin (okres) 

wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 

potrzebny do zlikwidowania skutków wstąpienia przedmiotowych okoliczności, tak 

aby możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

2. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby 

firmy nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę 

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Zakres dostaw/usług, które Wykonawca  będzie wykonywał osobiście: 

a) ………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………. 
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c) ……………………………………………………………… 

2. Zakres dostaw/usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców: 

a) ………………………………………………………………- firma……………………………….. 

b) ………………………………………………………………- firma……………………………….. 

c) ………………………………………………………………- firma……………………………….. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych  

w realizację niniejszej Umowy, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje 

się odpowiednio. 

5. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich 

pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby to były działania, 

względnie uchybienia jego własne. 

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizowania przedmiotu umowy za pomocą 

Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony oraz osoby przez nich zatrudnione zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie 

ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich 

danych o przedsiębiorstwie, produktach i klientach drugiej ze Stron, na zasadach 

określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej 

Strony wyrażonej w formie pisemnej. 

2. Wykorzystywanie danych i informacji określonych w ust. 1 w innych celach, niż określonych 

w niniejszej Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów 

kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym 

przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.  

4. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą Umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

5. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 

RODO.  
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6. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy 

zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  

7. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

8. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

9. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 

Zamawiający w celu prawidłowej realizacji usługi może powierzyć Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Systemie: nazwiska i imiona, numer 

telefonu, Nazwa firmy, siedziba firmy , e-mail, oraz przetwarzanych przez System 

wyłącznie w celu wykonania zobowiązań w zakresie realizacji zadań wynikających z 

niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca, pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji umowy oraz osoby, którymi 

posługuje się on przy jej realizacji zobowiązani są do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO. 

11. Za działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji umowy 

oraz osoby, którymi posługuje się on przy jej realizacji , Wykonawca odpowiada jak za 

swoje własne działania lub zaniechania w tym zakresie.  

12. Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca 

Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu, (jako 

administratorowi danych) w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W 

szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

procesów i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz 

osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

§9 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, o których mowa w § 1 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie oraz inne świadczenia, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, w całości lub części, przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. W przypadku braku odbioru przesyłek w dniu ustalonym przez strony, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł.  

5. Za każdą zwłokę w dostarczeniu przesyłki terminowej do adresata z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 1 % opłaty 

za daną przesyłkę brutto. 

6. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

określonych w § 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki 

7. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 19  

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 2 umowy,  za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
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8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpiło: 

1) w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  

Prawo pocztowe w odniesieniu do przesyłek zawierających korespondencję; 

2) w przypadkach przewidzianych w art. 65  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

Prawo przewozowe w odniesieniu do pozostałych przesyłek kurierskich; 

3) z powodu naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w umowie. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie stanu przesyłki tj. utratę, ubytek  

lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania jej 

adresatowi, oraz za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki. 

10. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145); 

2) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w odniesieniu do przesyłek 

kurierskich zawierających korespondencję; 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe w odniesieniu do pozostałych 

przesyłek kurierskich. 

11. W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, o których mowa w § 11 w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 

12. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania 

zapłaty kary lub doręczenia pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od 

umowy. 

13. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 

14. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

15. Łączna wysokość kar umownych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 20 % 

wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 4 

ust. 2 umowy. 

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach 

przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym 

wezwaniu do usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie 

może być krótszy niż 5 dni kalendarzowych), jeżeli Wykonawca narusza postanowienia 

niniejszej umowy w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, 

nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,  

2) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał jej 

wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 3 dni; 

3) Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowe, niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu 

ustawy Prawo restrukturyzacyjne albo likwidacji; 

4) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań 

na uzgodnionym poziomie;  
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5) Wykonawca świadczy usługi bez wymaganego wpisu do rejestru, utracił uprawnienia 

do wykonywania działalności pocztowej, został wykreślony z rejestru operatorów 

pocztowych, nastąpiło zawieszenie, zakończenie lub wstrzymanie działalności 

pocztowej, została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności pocztowej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 456 uPzp, a także, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości 

maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 

umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy i jego uzasadnieniu. 

 

  

 

§ 11 

Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o 

pracę 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. czynności 

administracyjno-biurowe polegające m.in. na koordynowaniu pracy kurierów. 

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj wykonywanych czynności, wymiar 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Oświadczenie zostanie złożone do 5 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy – wzór stanowi załącznik 6 do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. W szczególności Wykonawca/ Podwykonawca, na każde 

żądanie Zamawiającego, przedłoży w terminie 7 dni od wezwania: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

4) inne dokumenty 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (wszelkie 

inne dane, które nie są niezbędne do weryfikacji mogą być zanonimizowane). 

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności  

o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni 

od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo 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, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności 

uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1. 
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§12  

Siła Wyższa 

1. Siła Wyższa oznacza wydarzenie będące poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu 

Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające wykonanie przez jedną ze 

Stron jej zobowiązań. Takie wydarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, 

pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne, klęski żywiołowe. 

2. W razie zaistnienia Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej zobowiązana 

jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o zaistnieniu i 

przyczynach Siły Wyższej. 

3. Jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy 

zostanie opóźniona z powodu zaistnienia Siły Wyższej, terminy realizacji ustalone w 

Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, za powiadomieniem drugiej 

Strony. Jeżeli z powodu zaistnienia Siły Wyższej realizacja Umowy jest niemożliwa przez 

okres przekraczający 15 dni roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia 

nowych terminów jego realizacji. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania 

swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej. Niewykonanie 

zobowiązań przez Stronę dotkniętą działaniem Siły Wyższej zwalnia drugą Stronę z jej 

wzajemnych zobowiązań. 

 

§13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia                                            

od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej 

działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość 

własnej oferty, w całym okresie realizacji umowy. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia. 

3. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia 

upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca najpóźniej w 

ostatnim dniu obowiązywania  umowy ubezpieczenia ma obowiązek przedłużyć umowę 

ubezpieczenia lub zawrzeć nową umowę na warunkach wskazanych w ust. 1, aby 

zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z 

oryginałem dokumenty, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty upływu okresu 

obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

§14 

Obowiązek informacyjny 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie 

pisemnej o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, o zmianach w strukturze organizacyjnej po 

stronie Wykonawcy, dotyczących w szczególności określonych w umowie nazw, adresów, 

podległości, rachunków bankowych. Zmiany takie nie są zmianami postanowień umowy i 

nie wymagają aneksu. 

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje, że pismo wysłane na adres 

wskazany w ust. 3  uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z 

powodu nieaktualnego adresu. 

3. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być 

kierowana na niżej podane adresy Stron: 

 

      Dla Wykonawcy:  …………………………………….. 

                                       …………………………………. 

                                                                                

Dla Zamawiającego:  Uniwersytet Wrocławski 

 pl. Uniwersytecki 1 
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 50-137 Wrocław               

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy, poza zmianą danych Zamawiającego i Wykonawcy, wymagają 

pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  

4. w szczególności przepisy ustawy Pzp, kodeks cywilny  i Prawo pocztowe  wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz regulaminem świadczenia usług Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawcę będą obciążać 

ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze 

znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.* 

9. Strony przyjmują jako datę zawarcia umowy - datę złożenia ostatniego podpisu. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy Wykonawcy 

Załącznik nr 3 - Wykaz danych Wykonawcy do zlecania usługi 

Załącznik nr 4 - Wzór listu przewozowego 

Załącznik nr 5 - Cennik usług Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. wymogu zatrudnienia przez  

                          Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

           

 

           ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 

 

 

 

 

     …………………………………………                                                       ………………………………………. 

           (data i podpis)                                                                        (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6  

 
 

Oświadczenie dot. wymogu zatrudnienia przez 
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Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

 

Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski 

 

Wykonawca* : 

…...........................................................................................................................  

 

Podwykonawca* : 

…......................................................................................................................  

 

OŚWIADCZENIE – Wykaz umów dotyczących osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z realizacją zamówienia 

składają WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY – WZÓR 

 

 

Lp 
Zakres wykonywanych czynności  

Rodzaj umowy  

 

 

Wymiar etatu 

1  

 

 

Umowa o pracę 

 

2   

 Umowa o pracę 

 

3   

Umowa o pracę 

 

4   

Umowa o pracę 

 

5   

Umowa o pracę 

 

6   

Umowa o pracę 

 

 

 

Data : …………………………..  

 

 

................................................................... (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego 

przedstawiciela Podwykonawcy) * 

 

 

 

…................................................................. (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) * 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 7 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia ………………………….…………… we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr 

identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408), 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

oraz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” . 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się 

wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Za udokumentowane 

polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu 

umową ……………. dnia …… nr ……… , zwaną dalej Umową Główną. 

 

§ 2 

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane  

znajdujące się w bazach danych i serwisie internetowym, które w całości lub w części 

działają z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Podmiot Przetwarzający na 

podstawie Umowy …………………… w siedzibie Administratora danych.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie świadczenia przez 

Wykonawcę usług ……………………… w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej umowie.  

 

§ 3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem usuwa oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w 

zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 12 h od stwierdzenia naruszenia. 

 

§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§ 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 i 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
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1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez właściwy organ nadzoru. Niniejszy 

ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres obowiązywania Umowy 

Głównej. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody, 

jeśli jest wymagana lub pisemnego polecenia Administratora danych, o którym mowa 

w § 5 ust. 2 Umowy. 

 

§ 8 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych. 

 

            …………………………………                                         …………………………………….. 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 


