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                                                                                                                                               Załącznik nr 5 A do SIWZ 

 

                                                                                                                                 Egz. …. 

 

 

 

 

WZÓR 

UMOWA USŁUGI NR ………. 

zawarta w dniu …………… w Warszawie 

pomiędzy: 

SKARB PAŃSTWA – 2. Regionalna Baza Logistyczna 

z siedzibą: ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa 

posiadający  NIP: 952-20-99-597   REGON: 142665904 

zwany dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowany przez:  

Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  

 

………………………………………………….. 

  

 
a 

 

nazwa firmy 

z siedzibą: ulica, kod miasto 

posiadająca NIP: ……..  REGON: …….. KRS:…………….. 

zwana dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowana przez …………. –( np. Prezesa Zarządu) 

LUB 

Imię nazwisko prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą pełna nazwa  

z siedzibą: ulica, kod miasto 

posiadający/a NIP: ……..  REGON: …….. 

zwany/a dalej „Wykonawcą”, 

nr rachunku bankowego ………………… 

 

 
2 Regionalna Baza Logistyczna 

04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
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Umowę zawarto w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie……..  nr sprawy 
 

§ 1. 

Przedmiot i termin wykonania umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług  spedycyjnych,  

które obejmują kompleksową obsługę przesyłek: 

a) w eksporcie - polegające  na   przyjmowaniu,    przemieszczaniu,   doręczeniu  a  w  razie  

niemożności  doręczenia, do zwrotu Zamawiającemu przesyłek w obrocie  zagranicznym,   

określonych   w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy; 

b) w imporcie – nadsyłanych dla Zamawiającego. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia do 10.12.2019 r . 

3. Stawki usług świadczonych w eksporcie zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część  

Umowy, pozostałe koszty nie ujęte w załącznikach również  koszty importu – wg dodatkowej 

wyceny Wykonawcy – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje  postanowienia  Umowy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą, w 

sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

 

§ 2. 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT. 

       Wartość netto: ………….zł. 

 Słownie: ……………zł. 

 Wartość podatku VAT: …………..zł. 

 Słownie: ……………….. zł. 

 Wartość brutto: ……………. zł. 

     Słownie: ……………. 

2. Wartość usługi określona w ust. 1  jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie może 

stanowić podstawy Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

3. Do dnia wygaśnięcia Umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu umowy, która 

nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wartością końcową umowy będzie wartość faktycznie zrealizowanych usług. 

 

§ 3 . 

Sposób, miejsce i odbiór przedmiotu umowy 

1. Miejscem odbioru obrotu towarowego będzie: 

         - Skład Komorowo 

   ul. Bociańskiego 1 

         07-310 Ostrów Mazowiecka 

         - Wojskowe Centrum Geograficzne 

         Al. Jerozolimskie 97 

         00-909  Warszawa 

         - Magazyn Map NATO Składu Komorowo 

         ul. Marsa 110 
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         04-470  Warszawa 

 

 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) w eksporcie: 

 przygotowanie zlecenia spedycyjnego, określającego: odbiorcę przesyłki, zawartość, 

ilość i wagę oraz wartość przesyłki, 

 zgłoszenie gotowości Towaru do odbioru z 24 godzinnym wyprzedzeniem, 

 przygotowanie i prawidłowe oznakowanie Towaru celem odpowiedniego jego 

opakowania i wysyłki, 

 dostarczenie ewentualnych innych wymaganych przez Urząd Celny deklaracji 

i oświadczeń niezbędnych przy odprawie celnej eksportowej, 

 współpraca ze Wykonawcą przy odprawie celnej. 

b) w imporcie: 

 udzielenie stałego pełnomocnictwa do odbioru przesyłek dla Zamawiającego 

z magazynu operatora terminalu lotniczego, Urzędu Pocztowego itp., 

 przekazywanie Wykonawcy informacji o nadejściu przesyłek awizowanych przez inne 

agencje celne, celem przejęcia przesyłki do odprawy na podstawie cesji praw, 

 zapłata należności celno-podatkowych uiszczanych przez Wykonawcę. 

c) umieszczanie na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji jednoznacznie     

identyfikujących  adresata; 

d) przygotowanie i przesłanie  drogą mailową lub faxem informacji na temat odbiorców 

przesyłki, zawartości, ilości i wagi  przesyłki; 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

Ogólne: 

a) wymagany (nieprzekraczalny) termin odbioru przesyłki od Zamawiającego: 2 dni robocze 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, 

b) czas powiadomienia Zamawiającego o nadejściu przesyłki – 24 godziny, 

c) odbiór i dostarczenie materiałów geograficznych z (do) siedziby Zamawiającego środkami 

transportu gwarantowanymi przez Wykonawcę ,  

d) umożliwienie korzystania z zabezpieczenia Agencji Celnej, termin płatności – 14 dni, 

e) stały kontakt z Zamawiającym i informowanie o przebiegu realizacji zlecenia. 

Szczegółowe: 

a) w eksporcie: 

 odbiór Towaru ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, 

 w przypadku odbioru towaru z miejsca znajdującego się poza granicami Warszawy 

Wykonawca może naliczyć dodatkowe koszty stosownie do postanowień §1 ust. 3, 

 przygotowanie dokumentacji transportowej, 

 reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędem Celnym zgodnie z otrzymanym 

oryginałem upoważnienia i dokonanie odprawy celnej eksportowej, 

 przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie odprawy 

celnej eksportowej, 
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 potwierdzenie dokonania wysyłki oraz odebrania przesyłki przez podanego 

przez Zamawiającego adresata. 

 maksymalny czas dostarczenia przesyłki: 

 Europa …… dni roboczych; 

 pozostałe kraje poza Europą …… dni roboczych. 

b) w imporcie: 

 przejęcie przesyłki od operatora lotniczego, pocztowego, itp. na podstawie stałego 

pełnomocnictwa lub od innej agencji celnej na podstawie cesji praw, 

 reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędami Celnymi zgodnie z otrzymanym 

oryginałem upoważnienia i dokonanie odprawy celnej importowej, 

 dostarczenie przesyłki do siedziby Zamawiającego, 

 przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie odprawy 

celnej importowej, 

 przekazywanie Zamawiającemu noty obejmującej zapłacony VAT i cło. 

4.  Odbiór usługi nastąpi na podstawie potwierdzenia dokonania wysyłki oraz jej odebrania przez  

podanego przez Zamawiającego adresata. 

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wysyłki  do  innych  Państw  niż   wskazane  

w załączniku  2, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą i akceptacji kosztów przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  

o braku możliwości organizacji transportu z przyczyn mających charakter siły wyższej,  

tj. klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, zamieszki społeczne, akty władzy państwowej 

wprowadzające zasadnicze dla przedmiotu umowy zmiany ustawodawcze. W przypadku 

zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się zorganizować transport  

w pierwszym możliwym  terminie.   W  przypadku  niemożliwości  organizacji  transportu  

przez  Wykonawcę z przyczyn innych niż siła wyższa, lecz niezawinionych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i 

zorganizowania transportu z maksymalnym opóźnieniem do 48 godzin. Nie zorganizowanie 

transportu przez Wykonawcę w uzgodnionym czasie i nie powiadomienie Zamawiającego o 

tym fakcie zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia udokumentowanych przez Zamawiającego 

kosztów wynikłych z takiego zaniedbania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za częściową, całkowitą utratę Towaru lub jego 

uszkodzenie od momentu jego przejęcia od zamawiającego do czasu potwierdzenia odbioru 

przesyłki przez odbiorcę, o ile nie zgłoszono przy załadunku i nie zapisano w liście 

przewozowym żadnych uwag odnośnie stanu przesyłki, sposobu jej załadunku lub wyładunku. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy dotyczącej współpracy spedycyjnej zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy, przedstawiciela Wykonawcy i środka 

transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej  

w czasie realizacji dostawy do Odbiorcy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.) w zakresie działania 
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,,Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 

r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.). 

10. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Szef Sekcji Geografii 

Wojskowej mjr Janusz JAROCH tel. 261 815 105, osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony 

wykonawcy jest ……………….  

 

 

§ 4. 

Warunki składania reklamacji 

1. Reklamacje za wykonane bądź nienależycie wykonane usługi będą dokonywane na piśmie  

(fax, poczta) lub pocztą elektroniczną, Wykonawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie 

reklamacji. 

 

§ 5. 

Warunki płatności 

1. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty otrzymania: 

1) oryginału poprawnie wystawionej faktury VAT ; 

2) potwierdzenie dokonania wysyłki oraz jej odebrania przez podanego przez Zamawiającego 

adresata. 

2. Termin  płatności  określony  w  ust. 1  liczy  się  od  dnia następnego po dniu dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3. Ostatnia   faktura,  która będzie płatna  w  grudniu  2019 r.  musi   być  dostarczona       

do  Zamawiającego nie później niż do dnia 20.12.2019 r. 

4. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponad to musi określać numer,  przedmiot 

umowy oraz wskazać odbiorcę,  Z DOPISKIEM „DOTYCZY SEKCJI GEOGRAFII 

WOJSKOWEJ”. Wykonawca jest zobowiązany do  wystawienia  faktury  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lub jego błędne wystawienie 

spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. 

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy przez Wykonawcę. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku Zamawiającego. 

 

 

§ 6. 

Zbycie wierzytelności 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują 

kary umowne: 
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1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu 

umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże 

umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego 

niezależnych, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy. 

3) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego 

przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20 % 

wartości brutto przedmiotu umowy, 

b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

c) 0,5 % wartości brutto poszczególnego egzemplarza przedmioty umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania określonego 

w § 4. 

2.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuję mu wyłącznie 

roszczenie o zapłatę kary umownej za odstąpienie. Poprzednio ustalona kara za opóźnienie 

podlega zaliczaniu na poczet kary za odstąpienie od umowy. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych  

kar umownych. 

4.  Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie,  

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności.  

W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

zawierającą naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres 

Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem  

z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar 

umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty 

księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 

zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 8. 

Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) lub  jej 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 
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1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy / likwidacji 

przedsiębiorcy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 6, 

5) w razie zmiany podwykonawcy z naruszeniem § 9 ust. 3. 

2. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie w terminie do 6 

miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w umowie jako 

przyczyny odstąpienia. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze  wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający odstępuje od niniejszej 

umowy w zakresie niezrealizowanej części z dniem 31.12.2019 r. bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń. 

6. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 

Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy 

i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je 

Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy 

lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż 

terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego 

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie 

wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie wykonawcy. 

7. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6. 

8. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 

Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy 

i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je 

Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy 

lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, iż 

terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego 

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy 
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pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie 

wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie wykonawcy. 

 

§ 9. 

Podwykonawcy (kooperanci) 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza 

podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu umowy: ………………………… 

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

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców 

(kooperantów). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację umowy przez podmioty wskazane  

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie. W razie 

zmiany podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi 

Zamawiającemu, w terminie co najmniej 14 dni przed zmianą dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nowe podmioty, w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 10. 

Zmiana treści umowy 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w przypadku gdy  

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy:  

1)  zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy 

niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub użytkownika końcowego, 

2)  przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 

powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego;  

3)  zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli 

wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze 

zmienionymi przepisami;  

4) innych istotnych postanowień umowy -  gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze 

zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą decyzji wydawanych 

przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych 

Zamawiającego, 

5)  zmiana określonego producenta, typu i modeli u przedmiotu umowy, w przypadku      

zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana  
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w § 2 umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze 

niż wskazane w załączniku do umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie wniosek złożony przez Wykonawcę  

w terminie 30 dni od wystąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, 

że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie umowy. 
 

4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona 

pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.. 

 

§ 11 

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych 

1. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę  

w związku z realizacją umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji 

umowy wykonawczej. 

2. Informacje stanowią własność 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.  

3. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko 

przez okres obowiązywania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także 

sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak  

i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji,  

a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia 

informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, 

rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy 

informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę  

i Podwykonawców.  

8. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania 

powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla 

celów wykonania Umowy. 

9. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed 

przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności 

informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy 

przekazać Zamawiającemu. 
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10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec 

Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą 

realizacją obowiązków dotyczących informacji. 

11. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach 

niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez 

uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje 

nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.  

12. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są 

przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych,  

2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy 

informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń. 

13. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też 

na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).  

14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych, zgodnie z postanowieniami 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 (rodo), a także przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

15. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą  

i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi zabezpieczeniami 

umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami wynikającymi 

z aktów prawnych przywołanych w ust. 17.  

16. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach 

innych niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym 

w umowie.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy  

w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 12 

Inne postanowienia 
1. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Cennik usług 

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 

adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu 
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e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 

przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek 

bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub Użytkownika 

Końcowego/ Odbiorcy, w tym w szczególności zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane 

do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany  

na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu,  

z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim 

Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego lub użytkownika Końcowego/ 

odbiorcę oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 

Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia  

w siedzibie Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego 

Egz. Nr 2 – Wykonawca 

Egz. Nr 3 – Sekcja Zamówień Publicznych 

6. Kopie umowy otrzymują:  

1) Komórka Zamawiająca – Sekcja Geografii Wojskowej – WT 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 

 

…………..…………………..        ……………………………  
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                                                                 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
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                                                                                        Załącznik nr 2 – Cennik usług 

 

 

 

 

od 0,1 

do 3 kg

od 3,01 

do 5 kg

od 5,01 

do 10 kg

od 10,01 

do 25 kg

od 25,01 

do 50kg

od 50,01 

do 75 kg

od 75,01 

do 100 kg

od 100,01 

do 250kg

od 250,01 

do 500 kg do 750 kg

Lp. brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Waga przesyłki

Cena zawierająca wszystkie koszty związane z zamówieniem (cena ofertowa)

PAŃSTWO

SZWECJA

HISZPANIA

KANADA

LITWA

ŁOTWA

NIEMCY

NORWEGIA

PORTUGALIA

RUMUNIA

SŁOWACJA

HOLANDIA

AUSTRIA

BELGIA

BIAŁORUŚ

BOŚNIA

BUŁGARIA

DANIA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCJA

GRECJA

CZECHY

U.S.A.

UKRAINA

WĘGRY

WLK.BRYTANIA

WŁOCHY


