Załącznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
§1
1. Podstawą

zawarcia

umowy

będzie

wybór

oferty

złożonej

przez

Wykonawcę

w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i
zagranicznym oraz realizowaniu przekazów pocztowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania ze wzorów umów stosowanych przez
Wykonawcę, odzwierciedlających zapisy Ogłoszenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej
umowy na całość przedmiotu zamówienia albo dwóch odrębnych umów na wskazane w
Formularzu ofertowym zakresy przedmiotowe zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje minimalne zamówienie usług opisanych w
Załącznikach nr 1 i 2 do umowy na poziomie 70% wartości każdej części zamówienia.
§2
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
pocztowych zgodnie z ofertą Wykonawcy i opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi
Załączniki nr 1 i 2 do umowy.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 2 do umowy stanowiący integralną
część umowy.

3.

Usługa przekazu polega na doręczaniu (wypłacie) adresatom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej określonych kwot pieniężnych. Realizacja usługi przekazu odbywać się będzie w sposób
określony w § 3.

4.

Wykonawca oświadcza, że odbieranie awizowanych przesyłek pocztowych będzie odbywało się
we właściwie oznaczonych stałych placówkach pocztowych:
a) czynnych co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy,

b) oznakowanych w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy,
umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,
c) gdy placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność
gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług
pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.
§3
1.

Powierzanie usługi przekazu przez Zamawiającego oraz przyjęcie jej do realizacji przez
Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy lub kanału typu
Web service.

2.

Strony ustalają, że w przypadku zwrotu przekazu po wyczerpaniu możliwości jego doręczenia
lub wypłaty adresatowi, kwota zwracanego przekazu przekazywana będzie bez potrącenia opłaty
za zwrot na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 4 do umowy.

3.

Zamawiający przed rozpoczęciem nadawania przekazów (jednorazowo) jest zobowiązany do
zalogowania się do systemu i wygenerowania hasła tymczasowego przez wciśnięcie przycisku
„Generuj nowe hasło”.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi przekazu po spełnieniu przez
Zamawiającego następujących warunków:
1) wczytaniu po zalogowaniu się na stronie Wykonawcy (………………………….) lub
za pomocą kanału typu Web service do systemu plików o określonym formacie i
strukturze, w których będą umieszczone niezbędne dane do nadania przekazów lub
rejestracji przekazów w systemie,
2) przekazaniu na rachunek bankowy Wykonawcy środków pieniężnych w wysokości
równej sumie kwot przekazów.

5. Pliki z bazą danych do nadania przekazów muszą spełniać warunki określone w opisie struktury
pliku, który jest umieszczony na stronie Wykonawcy (………………………………).
6. Warunek określony w ust. 4 pkt 1 uważa się za spełniony w chwili wpisania prawidłowego loginu
oraz hasła Zamawiającego oraz skutecznego wczytania do systemu plików lub zarejestrowania
przekazów w systemie i otrzymania potwierdzenia poprawności wczytanych/zarejestrowanych
danych.
7. Warunek określony w ust. 4 pkt 2 uważa się za spełniony w dniu uznania rachunku bankowego
Wykonawcy sumą kwot przekazów.
8. Wpłaty dokonywane będą przez Zamawiającego w formie bezgotówkowej, na spersonalizowany
numer rachunku bankowego dla właściwej usługi (przekaz) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do
niniejszej umowy z podaniem w tytule wpłaty Identyfikatora pakietu.
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9. Wysokość kwoty przelewu, o której mowa w ust. 4 pkt 2, zostanie określona przez system po
zatwierdzeniu poprawności danych na podstawie wczytanego przez Zamawiającego pliku lub
zarejestrowanych przekazów. Brak środków pieniężnych na rachunku bankowym Wykonawcy,
po upływie okresu oczekiwania na ich wpływ, określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej
umowy, oznacza rezygnację Zamawiającego ze zlecenia usługi. Środki pieniężne, które wpłyną
po okresie oczekiwania na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w potwierdzeniu nadania,
zostaną zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego z uwzględnieniem ust. 10.
10. W przypadku wystąpienia niedopłaty w przekazanych przez Zamawiającego środkach
pieniężnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca w ramach świadczenia usługi przekaże
Zamawiającemu za pomocą komunikatu e-mail informację o zaistniałej niedopłacie ze
wskazaniem terminu, do którego należy uzupełnić płatność. Powiadomienie o niedoborze
zostanie wysłane, jeżeli w danych pakietu/przekazu Zamawiający poda adres poczty
elektronicznej. W przypadku braku wpływu środków we wskazanym terminie usługa nie zostanie
przyjęta do realizacji, a środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy Zamawiającego.
11. W przypadku nadpłaconej wartości kwot przekazów Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania środków dokonuje ich zwrotu na rzecz Zamawiającego, na rachunek bankowy
wskazany w Załączniku nr 4 do umowy.
12. Przyjęcie przez Wykonawcę przekazów do realizacji następuje z chwilą potwierdzenia zgodności
wpływu środków pieniężnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 na rachunek bankowy Wykonawcy,
wygenerowaniu książki/listy nadawczej i udostępnieniu jej na serwisie www do pobrania przez
Zamawiającego po zalogowaniu.
13. Szczegółowe dane niezbędne do właściwej realizacji usługi przekazu zostały określone w
Załączniku nr 4 stanowiącym integralną część umowy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług objętych niniejszą umową zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi,
w szczególności:
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),
b) 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 (RODO),
c) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1026),
3

d) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 474)
e) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 534, ze zm.),
f) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 735, ze zm.),
g) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 553, ze zm.),
h) międzynarodowymi przepisami pocztowymi.

§5
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy
lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących maksymalne zobowiązanie
Zamawiającego, wynikające z § 7 ust. 2.
2. Określając wielkość przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazał szacunkowe ilości przesyłek
i innych usług, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane i wykonywane w okresie
obowiązywania umowy. Podane ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości
przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu zmian ilościowych i
rodzajowych w trakcie realizacji umowy.

§6
1. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, że
posiadają oni odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie
oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom ich wykonanie.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności,
których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i
zaniechania Podwykonawców jak za własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane
identyfikujące Podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.
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§7
1. Z tytułu świadczenia usług Strony będą stosować rozliczenia miesięczne, przy czym
Zamawiający będzie ponosił opłaty z dołu, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w
formularzu ofertowym stanowiącym integralną część umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie, które
nie przekroczy w całym okresie obowiązywania umowy łącznej wysokości umownej kwoty
……………………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych), w tym ewentualny należny
podatek VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
postanowień niniejszej umowy.
4. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącowi
kalendarzowemu. Faktury VAT powinny zawierać dane dotyczące ilości i kosztów wysyłek.
5. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia
faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
7. Ostatnia część wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 50% całego wynagrodzenia
wskazanego w ust. 2..
§8
W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
będącej przedmiotem niniejszej umowy, możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania z tego tytułu oraz w zakresie postępowania reklamacyjnego zastosowanie mają
przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1041), a w zakresie tam nie uregulowanym – przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
1.

Wykonawca zobowiązany będzie odbierać od Zamawiającego przesyłki pocztowe co najmniej
raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
od 8.00 do 16.00.

2.

Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie
w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
§ 10
5

1.

Strony uzgadniają, iż wszystkie informacje i dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako informacje
niejawne.

2.

Wszystkie obiekty, w których będzie realizowana usługa, są chronione fizycznie
i elektronicznie ze specjalnie wydzielonymi strefami dostępu.
§ 11

1. Stronom umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 60-dniowym wypowiedzeniem.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku, gdy druga Strona nie dotrzymuje warunków umowy i nie przywróciła stanu zgodnego
z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania w tym zakresie od drugiej Strony.
3. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, a w przypadku rozwiązania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia dodatkowo wskazania przyczyny rozwiązania.
§ 12
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich
informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy
informację tę ma traktować jako poufną.
3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
4. Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji, o których mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w następującym zakresie:
1) zmiana nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia na usługę aktualnie świadczoną, w
przypadku zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę,
2) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od Stron.
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3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w tym zmiany maksymalnego wynagrodzenia, jak
również cen jednostkowych Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza
kontrolą każdej ze Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy, których Strony nie były w
stanie przewidzieć ani im zapobiec;
2) zmiany przepisów krajowych bądź unijnych z zakresu obrotu pocztowego, przy czym w
przypadku zmian cen jednostkowych w sposób przewidziany przez Prawo pocztowe – pod
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen danej usługi przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej;
3) wystąpienia po dacie zawarcia umowy przesłanek, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany:
a)

stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
(ppk), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.

4. Uprawnienie do wystąpienia z prośbą o zmianę umowy w okolicznościach, o których mowa w
ust. 3, przysługuje każdej ze Stron umowy, pod warunkiem wcześniejszego uchwalenia i
ogłoszenia powszechnie obowiązującego aktu prawnego przewidującego wystąpienie tych
okoliczności – przy czym poziom zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany
wynagrodzenia wynosi 10.000 zł.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wynosi
500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
6. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w razie wystąpienia przesłanek
wskazanych w ust. 3:
1) w razie zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie
niezmieniona, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona w
oparciu o nową stawkę podatku VAT;
2) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o wartość, o jaką wzrosną bądź
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zmniejszą się całkowite koszty realizacji umowy obciążające Wykonawcę, wynikające z
podwyższenia lub zmniejszenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników (biorących
bezpośredni udział w wykonaniu części zamówienia pozostałej do realizacji w momencie
wejścia w życie zmiany) do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po
zmianie przepisów (bądź jego odpowiedniej części w przypadku pracowników zatrudnionych
w niższym wymiarze niż cały etat);
3) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o wartość, o jaką wzrosną bądź
zmniejszą się całkowite koszty realizacji umowy obciążające Wykonawcę, wynikające ze
wzrostu bądź obniżenia kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego i drugiej strony
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia
publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikającej z
konieczności

odprowadzania

dodatkowych

składek

od

wynagrodzeń

tych

osób,

uczestniczących w wykonaniu części zamówienia pozostałej do realizacji w momencie wejścia
w życie zmiany (przy założeniu, że wynagrodzenie netto tych osób pozostanie na
niezmienionym poziomie);
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do ppk, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zmienione o wartość, o jaką wzrosną bądź zmniejszą się całkowite
koszty realizacji umowy obciążające Wykonawcę, wynikające ze zmiany zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do ppk, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych.
7. Jeśli waloryzacja wynagrodzenia spowoduje wzrost całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z
tytułu realizacji przedmiotu umowy, dla którego Zamawiający nie będzie miał zabezpieczenia w
budżecie, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian
przepisów przewidujących okoliczności wskazane w ust. 3.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, jest zobowiązany do
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
10. Zmiana numerów rachunków bankowych, adresów i nazw Stron oraz osób do kontaktu nie
stanowi zmiany istotnych warunków umowy i następuje w drodze wymiany pism i potwierdzeń
ich odbioru.
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11. W przypadku wejścia w życie w czasie obowiązywania niniejszej umowy art. 155 ustawy z dnia
18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, ze zm.), wprowadzającego
obowiązek stosowania przez Zamawiającego przepisów tej ustawy w zakresie doręczania
korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
(PURDE) lub publicznej usługi hybrydowej (PUH):
1) umowa może zostać zmieniona aneksem, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo
zamówień

publicznych,

podpisanym

z

Wykonawcą

posiadającym

status

operatora

wyznaczonego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o doręczeniach
elektronicznych, zawierającym dodatkowe informacje w szczególności o charakterze
technicznym, dotyczące świadczenia przez Wykonawcę usług PURDE i PUH, opisujące te usługi
oraz stawki i wysokość ewentualnych opłat dodatkowych związanych ze świadczeniem ww.
usług na rzecz Zamawiającego;
2) Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jeśli Wykonawca nie posiada statusu operatora wyznaczonego.
§ 14
1.

Osobami kontaktowymi odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: Pan Michał Tucholski, nr tel. (22) 661-90-19
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………, nr tel. ………………………….

2.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga formy aneksu.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów wskazanych w ust. 5 lit. a-c Opisu
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), w tym kopii umowy o pracę zawartej przez
Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z
realizacją umowy, w szczególności w zakresie bezpośredniego odbioru i dostarczania przesyłek
pocztowych. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wskazanego dokumentu w
terminie 5 dni od wezwania lub jeśli z treści dokumentu nie będzie wynikał fakt zatrudnienia na
umowę o pracę na potrzeby niniejszego zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 10.000 zł za każdy przypadek.

4.

W sytuacji braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji,
o której mowa w § 13 ust. 9, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu z tego
tytułu kary umownej w kwocie 10.000 zł za każdy przypadek.

5.

Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty
500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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§ 15
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy określone w § 4 , a także Regulamin
świadczenia usług pocztowych (Załącznik nr 3), o ile jego postanowienia nie są sprzeczne z umową.
§ 16
Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, Strony zobowiązują się
rozwiązać w trybie postępowania mediacyjnego lub polubownego, a w przypadku braku rozwiązania
w tym trybie, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Warszawie.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i
Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – klauzule RODO do umowy.
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, w tym formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).
Załącznik nr 4 – regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy.
Załącznik nr 5 – parametry dotyczące usługi przekazu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

..............................

.....................................

10

Załącznik nr 1 do
Istotnych postanowień umowy
I. KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
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 (dalej: RODO), w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób
fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/ osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod
adresem poczty elektronicznej: ido@kombatanci.gov.pl, listownie pod adresem:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii danych
identyfikacyjnych i kontaktowych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z
koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że osoba której dane dotyczą
wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie
dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej
praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z
jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji
Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według
wyboru zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez
wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy
niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
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9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy,
o których mowa w ust. 1 o treści niniejszej klauzu
10. Wykonawcy w celu realizacji postanowień Umowy zobowiązuje się do zawarcia z
Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z brzmieniem określonym w
załączniku nr 1 (jeśli dotyczy). Zawarcie umowy określonej w zdaniu poprzednim jest warunkiem
przekazania danych przez Zamawiającego.
II.

KLAUZULA INFORMACYJNA UMOWY - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
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 (dalej: RODO), w
odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: ido@kombatanci.gov.pl, listownie pod adresem:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1.
lit. b) RODO, jedynie w celu niezbędnym do wykonania i rozliczenia Umowy w kategorii danych
identyfikacyjnych, finansowych i kontaktowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z
koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przetwarzane przez okres wykonania Umowy oraz w skazany
w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w tym z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych
oraz praw związanych z dochodzeniem roszczeń.
Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do ich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez
Zamawiającego o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które
umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Wykonawcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru
Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.
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