UMOWA nr …/BA/2018
zawarta w dniu ................2018 r. pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359, ze
zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01444, REGON 017181095, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
Pana/ią …………………. na podstawie pełnomocnictwa nr ……… z dnia …………. 20…. r.,
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
Pana/ią ………………… na podstawie pełnomocnictwa nr ..……. z dnia …...….….20.... r.,
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy
a
………………………………………...……………………………………………………………
zwaną/ego w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/ego przez
Pana/ią
……………………………………………………………………………………………………...
na podstawie…………….stanowiącego załącznik nr 3 do umowy
zwanych łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
kurierskich, polegających na:
1) przyjmowaniu od Zamawiającego, przemieszczaniu i doręczaniu adresatom,
w gwarantowanych terminach, przesyłek kurierskich zwanych dalej „przesyłkami”;
2) śledzeniu przesyłek od momentu nadania do doręczenia;
3) zwracaniu przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia/wydania adresatom;
4) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłek w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wysyłania w przesyłkach wszelkich rzeczy niewyłączonych
z możliwości ich przesyłania na podstawie odrębnych przepisów.
3. Maksymalna suma boków zlecanych przesyłek nie przekroczy 300 cm a najdłuższy bok
przesyłki nie będzie przekraczał 200 cm długości, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z umową oraz ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 5 – Formularz ofertowy („Oferta”).
§2
Realizacja przedmiotu umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia … … 2018 r. do dnia … …
2021 r. lub do momentu wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od tego
które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie zleceń przekazywanych przez
Zamawiającego drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej lub serwisu
internetowego przy pomocy adresów i telefonów wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2.
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Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 zawierać będzie w szczególności informacje na temat
rodzaju usługi, adresu odbiorcy, typu odbiorcy (firma/osoba prywatna), rodzaju opakowania,
wagi oraz wymiarów przesyłki.
4. Zamawiający zobowiązuje się:
1) przygotować, zapakować i oznakować przesyłkę w sposób umożliwiający jej
prawidłowe doręczenie;
2) przygotować list przewozowy, w ilości egzemplarzy i wg wzoru stosowanego
u Wykonawcy, będący podstawą do przekazania przesyłki przedstawicielowi
Wykonawcy.
5. Przesyłki odbierane będą przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przesyłki w ciągu dwóch godzin od otrzymania
zlecenia, w przypadku zleceń złożonych do godz. 14:30. W przypadku zleceń złożonych po
godzinie 14:30, odbiór przesyłki nastąpi do godziny 10:30 następnego dnia roboczego.
7. Doręczenie przesyłki powinno nastąpić najpóźniej:
1) następnego dnia roboczego po dniu nadania - w przypadku przesyłek realizowanych na
terenie m. st. Warszawy;
2) w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia nadania - w przypadku przesyłek
realizowanych na terenie Polski;
3) w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia nadania – w przypadku przesyłek
realizowanych na terenie Unii Europejskiej.
8. Za dni robocze w niniejszej umowie uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Zamawiający może zlecić Wykonawcy doręczenie innych przesyłek niż określone w Ofercie
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy lub świadczenie innych usług
związanych z doręczaniem przesyłek, według stawek zawartych w cenniku usług
obowiązującym u Wykonawcy w dniu złożenia zlecenia.
10. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby doręczenia przesyłki.
W przypadku niedoręczenia przesyłki do adresata z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
jest on niezwłocznie zobowiązany do zwrotu przesyłki Zamawiającemu.
11. Wykonawca może skorzystać z usług osób trzecich (podwykonawców). W przypadku
zlecenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim
(podwykonawcom), za ich działania Wykonawca odpowiada jak za własne.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł przez cały okres
trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do wglądu polisy wraz
z dowodem uiszczenia składek.
3.

1.

2.

3.
4.

§3
Wynagrodzenie
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty,
jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, w wysokości
nieprzekraczającej ……………… złotych brutto (słownie:…………………………………..).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty wynagrodzenia,
o której mowa w ust. 1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Stawki za usługi określone w Ofercie, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone jako suma iloczynu faktycznie
zrealizowanych usług danego rodzaju i cen jednostkowych określonych w Ofercie
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy, a w przypadku, o którym mowa
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5.

6.

7.

8.

w § 2 ust. 9, w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w cenniku usług obowiązującym
u Wykonawcy.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wykonawca po wykonaniu w danym
okresie rozliczeniowym usług, zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z zestawieniem pomocniczym
zawierającym tabelaryczne dane dotyczące każdej przesyłki – liczbę porządkową, określenie
odbiorcy, wagę i rodzaj przesyłki, cenę oraz datę nadania przesyłki.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na wskazany w fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego.
Faktura będzie wystawiona na:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444.
Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
Zarządzanie realizacją umowy
1. Osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony
Zamawiającego jest Dyrektor Biura Administracji.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:……………………., tel. ………...…………..,
e-mail: ………………………………...;
2) ze strony Wykonawcy: ………………………., tel. …………………….,
e-mail: ………………………………...,
serwis internetowy: ……………………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 oraz zmiana danych adresowych i teleadresowych
Stron, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmiany umowy.

1.

2.
3.
4.

§5
Wypowiedzenie umowy
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez
Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy, w szczególności nieterminowego lub
nienależytego jej wykonywania, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.
Wypowiedzenie umowy nastąpi z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie oraz odszkodowań należnych
zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, Prawo pocztowe i Kodeksem cywilnym.

§6
Kary umowne i odszkodowania
1. Zamawiający naliczy karę umowną Wykonawcy w przypadku:
1) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 –
w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2) nieterminowego dostarczenia przesyłki - w wysokości dwukrotnej stawki wynagrodzenia
Wykonawcy za dostarczenie zleconej przesyłki, jeżeli wskutek zwłoki w przewozie
powstała szkoda inna niż w przesyłce (art. 83 ustawy Prawo przewozowe);
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3) niezgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy po odbiór zleconych przesyłek zgodnie z §
2 ust. 6 - w wysokości dwukrotnej stawki wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczenie
zleconych przesyłek;
4) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, innego niż wskazanego
w pkt 2-3, oraz innego niż określone w ustawie Prawo przewozowe bądź ustawie Prawo
pocztowe, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. Na naliczone kary umowne, odszkodowania za szkodę w przesyłce oraz innego typu
odszkodowania zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
3. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych oraz odszkodowań o których mowa w ust. 2 w
terminie i na rachunek określony w wystawionym przez Zamawiającego wezwaniu do
zapłaty. Termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty
wraz z notą obciążeniową. W przypadku braku płatności, Zamawiający dokona potrącenia
należności z najbliższej płatności na rzecz Wykonawcy. Na zasadach określonych w art. 87
ustawy Prawo przewozowe, kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych należności,
odszkodowań i wyrównania różnic należności - podlegają oprocentowaniu w wysokości
ustawowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, a także w przypadkach, dla których
nie zastrzeżono kar umownych. W szczególności, Zamawiający stosuje przepisy ustawy
Prawo przewozowe; dotyczy to odszkodowań:
1) przypadku utraty lub ubytku przesyłki;
2) w przypadku uszkodzenia przesyłki;
3) w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania polecenia zmiany umowy
przewozu.
5. Przewidziane w ustawie Prawo przewozowe ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają
zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy.
6. Oprócz odszkodowań określonych w art. 80 i 81 ustawy Prawo przewozowe, Wykonawca jest
obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem przesyłki:
1) w razie utraty - w pełnej wysokości;
2) w razie ubytku - w odpowiedniej części;
3) w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości
przesyłki wskutek uszkodzenia.
§7
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami
z wyłączeniem:
1) danych teleadresowych i adresowych Stron;
2) nazwy/firmy Wykonawcy;
3) zmiany osób, o których mowa w § 4 ust. 2.
§8
1.
2.

Ochrona danych osobowych
Z dniem zawarcia umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez PARP danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz zgodnie z wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
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przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa
w ust. 2, i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy
przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych,
informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych
i powierzonych przez Zamawiającego.
5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując
okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której
mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy, natomiast wzór odwołania
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej
umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź
utraty.
8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, w drodze umowy zawartej na
piśmie przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową.
W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie
powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez
Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne
uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących.
10. Powierzający przewiduje konieczność zmiany porozumienia w związku z regulacjami
zawartymi w Rozporządzeniu 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).
11. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ma zastosowanie od dn. 25 maja 2018 r., zgodnie
z art. 99 tego rozporządzenia.

1.

§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: obowiązujący
u Wykonawcy regulamin świadczenia usług objętych umową, przepisy ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983), przepisy ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 Kodeksu cywilnego oraz
konwencji międzynarodowych.
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W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy i regulaminem
świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Kopia pełnomocnictwa nr …. z dnia …..
2. Załącznik nr 2 – Kopia pełnomocnictwa nr …. z dnia …..
3. Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo/dokument rejestrowy Wykonawcy1
4. Załącznik nr 4 – Zaproszenie do złożenia ofert
5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 6 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór)
7. Załącznik nr 7 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór)
2.

ZAMAWIAJĄCY

1

WYKONAWCA

Niepotrzebne skreślić
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