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Umowa transportowa  nr ……………….. 

 

zawarta w dniu ................... w ....................pomiędzy: 

 

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000334972, której nadano numery: 

NIP 5250007313, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w wysokości 964.140.000 złotych – w całości 

wpłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................................. - na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia …………...........……. numer ……………………….. oraz 

2. .................................................................................................................. - na podstawie pełnomocnictwa 

z dnia …………...........……. numer ……………………….. , 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego) …(firma 

przedsiębiorcy)………………… z siedzibą w ……………………… , ………(adres, kod pocztowy, 

miejscowość)………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy………….…………….. pod numerem ……………..……., której nadano 

numery NIP ………………………, REGON ……………., o kapitale zakładowym w wysokości 

……………………. złotych - w całości wpłaconym (w przypadku spółki akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................................................... oraz 

2. ................................................................................................................................... 

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) …………………………(imię i nazwisko)………………..……….., zamieszkałą/ym 

………(adres, kod pocztowy, miejscowość)………………, wykonującą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: ………(adres, kod pocztowy, 

miejscowość)………………, której/emu nadano numery PESEL …………, REGON ……………., NIP 

………………………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  

albo (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) …………………………(imię 

i nazwisko)………………..……….., zamieszkałą/ym ………(adres, kod pocztowy, 

miejscowość)………………, wykonującą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, której/emu nadano numery PESEL …………, NIP ………………………, REGON ……………., 

oraz 

…………………………(imię i nazwisko)………………..……….., zamieszkałą/ym ………(adres, kod pocztowy, 

miejscowość)………………, wykonującą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, której/emu nadano numery PESEL …………, NIP ………………………, REGON ……………., 
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- wspólnikami spółki cywilnej ………..(firma spółki cywilnej)………………., miejsce prowadzenia działalności 

………(adres, kod pocztowy, miejscowość)………………, której nadano numer NIP ………….., REGON 

……………, zwanymi dalej „Wykonawcą”, których reprezentuje ……………………….. (jeżeli wspólników 

spółki cywilnej reprezentuje jeden z nich), 

(w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika) reprezentowaną/ym/ymi przez 

…………………………(imię i nazwisko)………………..……….., na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

………………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

którego głównym  przedmiotem jest przewożenie przesyłek towarowych w celu świadczenia usług 

logistycznych w tym usługi przewozu przesyłek .na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego. 

  
 

§ 1 

Definicje 

Poniższe wyrażenia pisane w umowie dużą literą oznaczają: 

1) ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. wraz ze zmianami 

obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi 

we właściwy sposób; 

2) Instrukcja technologiczna – wewnętrzny akt prawny Zamawiającego, określający sposób 

postępowania przy przewożeniu Przesyłek oraz wypełnianiu kart drogowych; 

3) Przesyłka – przesyłka towarowa, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915), składająca się z jednej lub większej liczby jednostek 

ładunkowych od jednego nadawcy w jednym miejscu odbioru do jednego adresata w jednym miejscu 

doręczenia, przyjęta do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego, obejmująca również: 

a) przesyłkę z usługą ADR - przesyłka obejmująca towary niebezpieczne w rozumieniu Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 

sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882), wraz ze zmianami 

obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi 

we właściwy sposób; 

b)przesyłkę SENT – przesyłka zawierająca towary podlegające ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708 z późn.zm) 

zwanej dalej Ustawą SENT, realizowana na warunkach określonych w ustawie;  

4)   Przesyłka pocztowa – przesyłka, o której mowa w art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe  

5)   Rozładunek - czynności prowadzące do przekazania przesyłek w miejscu wydania Przesyłek 

6) Urządzenie monitorujące – urządzenie służące do lokalizowania pojazdu przy wykorzystaniu którego 

Wykonawca wykonuje umowę. 

7)     Załadunek – ogół czynności mających na celu umieszczenie przesyłki wewnątrz skrzyni ładunkowej 

podstawionego środka transportu z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia przesyłki we wnętrzu 

skrzyni ładunkowej; 
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8) Przesyłkę SENT – przesyłka zawierająca towary podlegające ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego przewozu (Dz. U. z 2017 r., poz 708 z późn.zm) zwanej dalej 

Ustawą SENT, realizowana na warunkach określonych w ustawie 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę przewożenia przesyłek 

towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych, polegającą na przewożeniu Przesyłek, w tym 

Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe w tym Przesyłek Paletowych  z usługą ADR, których 

zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 

r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, oraz Przesyłek SENT, w ramach której Wykonawca 

zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w 

Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek 

przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku. 

2. W przypadku zmian potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty danych, 

zawartych w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Korekta Harmonogramu realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy nie stanowi zmiany 

treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.  

4. W przypadku braku ładunku do przewiezienia Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kursu 

wynikającego z Harmonogramu realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o czym 

poinformuje Wykonawcę z 8 – godzinnym wyprzedzeniem. 

 

5. W ramach świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych Wykonawca zobowiązuje się: 

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca podstawienia 

do rozładunku Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi , stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, 

b) w przypadku, gdy miejscem podstawienia do załadunku Przesyłek do przewozu nie jest jednostka 

organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe 

w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, 

c) w przypadku, gdy miejscem podstawienia do rozładunku Przesyłek nie jest jednostka 

organizacyjna Zamawiającego - rozładunku Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kursów o łącznej długości nie większej niż 135 

200 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście ) kilometrów, przy czym za kurs uważa się dokonanie 

przewozu Przesyłek z miejsca załadunku Przesyłek do przewozu określonego w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, do miejsca rozładunku Przesyłek określonego w 

tym załączniku. 

7. Łączna długość kursów może zostać zwiększona na podstawie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego z zastrzeżeniem przestrzegania limitu  dziennego czasu pracy kierowcy.. 

8. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo wskazać liczbę 

kilometrów, o jaką zostaje zwiększona łączna długość danego kursu, miejsce i termin załadunku 
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Przesyłek do przewozu, miejsce rozładunku Przesyłek i terminy przyjazdu pojazdu przy wykorzystaniu 

którego przewożone są Przesyłki do miejsca rozładunku. W powiadomieniu Zamawiający wskazuje: 

a) miejsce załadunku  Przesyłek do przewozu i miejsce rozładunku Przesyłek jeśli jest inne 

niż  obieg kursu stałego  określony w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, 

b) dzień załadunku Przesyłek do przewozu i dzień przyjazdu pojazdu przy wykorzystaniu 

którego przewożone są Przesyłki do miejsca rozładunku Przesyłek przypadający w dniu 

tygodnia takim jak określony w Harmonogramie realizacji Usługi , stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy,  

c) godzinę przyjęcia Przesyłek do przewozu i godzinę przyjazdu pojazdu przy 

wykorzystaniu którego przewożone są  Przesyłki do miejsca wydania  jeśli są inne niż 

określone w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

9. Świadczenie przez Wykonawcę usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych nie wyłącza przewożenia Przesyłek w takim samym zakresie przez Zamawiającego bądź 

inne osoby przewożące Przesyłki na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. Przewożenie 

Przesyłek w takim samym zakresie przez Zamawiającego bądź inne osoby przewożące Przesyłki na 

podstawie umowy zawartej z Zamawiającym nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy wykorzystaniu wyłącznie pojazdów 

spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy „Parametry techniczno-użytkowe 

pojazdów”, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przewozu Przesyłek z danego 

pierwszego miejsca załadunku, do danego ostatniego miejsca rozładunku Przesyłek, z założeniem, że 

kurs stały  określony załączniku nr 1 do umowy stanowi główny element przewozu.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 

świadczenia usług logistycznych zgodnie z Instrukcjami technologicznymi, wytycznymi Zamawiającego 

oraz w sposób zgodny z organizacją pracy u Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 

świadczenia usług logistycznych przy użyciu Urządzeń monitorujących na zasadach określonych w 

załączniku nr 3 do umowy „Zasady używania Urządzeń monitorujących” od dnia roboczego 

następującego po dniu przekazania przez Zamawiającego Urządzeń monitorujących oraz akcesoriów do 

nich. Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy listem elektronicznym przesłanym na adres 

wskazany w § 16 ust. 6 informację o terminie przekazania Urządzeń monitorujących oraz akcesoriów do 

nich nie później niż 5 dni przed tym terminem. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przekazywane 

Urządzenia monitorujące oraz akcesoria do nich w terminie podanym w ww. informacji. Przekazanie 

Urządzeń monitorujących oraz akcesoriów do nich nastąpi w komórce organizacyjnej Zamawiającego 

Region Dystrybucji w Gdańsku, ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gdański – i zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy „Wzór 

protokołu przekazania urządzeń monitorujących i akcesoriów”. 
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§ 3 

Okres świadczenia Usługi A 

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  

celu świadczenia usług logistycznych  od 01.01.2023 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 

świadczenia usług logistycznych przez czas określony - do dnia 31.12.2023  roku, jednak nie dłużej niż 

do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi należnego Wykonawcy zgodnie z 

umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 8 ust. 3. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że:  

1) przez okres świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych będzie posiadał wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia Usługi , 

2) przez okres świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych  będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika o sumie 

ubezpieczenia minimum 150.000 złotych, 

3) będzie posiadał pojazdy w liczbie niezbędnej do należytego świadczenia Usługi przewożenia 

przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych, 

4) będzie świadczył Usługę  terminowo, ze starannością wymaganą od osoby zawodowo zajmującej 

się świadczeniem takiej usługi, 

5) będzie świadczył Usługę  w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie na renomę 

Zamawiającego, 

6) będzie informował Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą niekorzystnie wpłynąć 

na świadczenie Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych, 

7) Przesyłki, których dotyczy zobowiązanie określone w § 2 ust. 1, będą zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich, kradzieżą, rabunkiem i uszkodzeniem, 

8) umożliwi przeprowadzenie kontroli jakości świadczenia Usługi  upoważnionym pracownikom 

Zamawiającego, 

9) będzie przestrzegał postanowień załącznika nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty 

Polskiej S.A.” i zapozna z tymi postanowieniami osoby wykonujące czynności w zakresie 

świadczenia Usługi  wymienione w wykazach, o których mowa w pkt 15) i 16), 

10) przekaże Zamawiającemu: 

a) kopię uzyskanego przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o 

transporcie drogowym, 

b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12) ppkt b), osoby wymienionej w wykazie, o 

którym mowa w pkt 15) oraz pkt 16) – przed przekazaniem tej osobie informacji 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 
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11) zapewni udział osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi  w szkoleniach 

przeprowadzanych dla tych osób przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2), 

12) wszystkie osoby wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 15) oraz pkt 16): 

a) będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego realizacji przewozu  Przesyłek wymienionych  w § 2 ust. 1, 

b) złożą oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do umowy „Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy”, 

c) złożą oświadczenie o posiadaniu uprawnień wymaganych do obsługi wózka jezdniowego 

unoszącego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy „Wzór 

oświadczenia o posiadaniu uprawnień do obsługi wózka jezdniowego” – w przypadku, gdy 

takie uprawnienia posiadają, 

d) złożą oświadczenie o posiadaniu uprawnień wymaganych do obsługi wózka jezdniowego 

podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do umowy „Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień do 

obsługi wózka jezdniowego” – w przypadku, gdy takie uprawnienia posiadają, 

13) wyposaży wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie świadczenia Usługi  w plakietki 

imienne zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do umowy „Wzór plakietki imiennej”, 

14) przez okres świadczenia Usługi  nie będzie przyjmował do przewozu Przesyłek bezpośrednio od 

klientów Zamawiającego, 

15) przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia Usługi  

wykaz osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 9 do umowy „Wzór wykazu osób wykonujących czynności w zakresie 

świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych”, 

16) w przypadku, gdy po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 15), nastąpi zmiana danych osoby 

wymienionej w tym wykazie bądź czynności w zakresie świadczenia Usługi  będą miały być 

wykonywane przez osobę nie wymienioną w tym wykazie – przekaże Zamawiającemu – 

odpowiednio w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany danych bądź najpóźniej na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi  – uaktualniony wykaz 

osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi  w którym podane będą dane 

wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi , w tym zmienione dane 

osoby, która była wymieniona w wykazie osób wcześniej przekazanym Zamawiającemu oraz dane 

osoby, która nie była wymieniona w wykazie osób wcześniej przekazanym Zamawiającemu, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do umowy „Wzór wykazu osób 

wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  

celu świadczenia usług logistycznych”, 

17) przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia Usługi 

przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych wykaz pojazdów przy 

wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 10 do umowy „Wzór wykazu pojazdów przy wykorzystaniu których będzie 

wykonywana umowa”, 

18) w przypadku, gdy po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 17), nastąpi zmiana danych 

pojazdu wymienionego w tym wykazie bądź umowa będzie miała być wykonywana przy 
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wykorzystaniu pojazdu nie wymienionego w tym wykazie – przekaże Zamawiającemu – 

odpowiednio w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany danych bądź najpóźniej na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem wykonywania umowy przy wykorzystaniu pojazdu nie wymienionego w tym 

wykazie, uaktualniony wykaz pojazdów przy wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa, 

w którym podane będą dane wszystkich pojazdów przy wykorzystaniu których będzie wykonywał 

umowę, w tym zmienione dane pojazdu, który był wymieniony w wykazie pojazdów wcześniej 

przekazanym Zamawiającemu oraz dane pojazdu, który nie był wymieniony w wykazie pojazdów 

wcześniej przekazanym Zamawiającemu, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 10 do umowy „Wzór wykazu pojazdów przy wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa”, 

19) przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia Usługi 

przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych wykaz pojazdów przy 

wykorzystaniu których wykonywana będzie umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do umowy „Wzór wykazu pojazdów przy 

wykorzystaniu których wykonywana będzie umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących”, 

20) w przypadku, gdy po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 19), nastąpi zmiana danych 

pojazdu wymienionego w tym wykazie bądź umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących będzie 

miała być wykonywana przy wykorzystaniu pojazdu nie wymienionego w tym wykazie - przekaże 

Zamawiającemu - odpowiednio w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany danych bądź najpóźniej 

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem wykonywania umowy przy użyciu Urządzeń monitorujących 

przy wykorzystaniu pojazdu nie wymienionego w tym wykazie, uaktualniony wykaz pojazdów przy 

wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących, w którym 

podane będą dane wszystkich pojazdów przy wykorzystaniu których będzie wykonywał umowę 

przy użyciu Urządzeń monitorujących, w tym zmienione dane pojazdu, który był wymieniony 

w wykazie pojazdów wcześniej przekazanym Zamawiającemu oraz dane pojazdu, który nie był 

wymieniony w wykazie pojazdów wcześniej przekazanym Zamawiającemu, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do umowy „Wzór wykazu pojazdów przy wykorzystaniu 

których wykonywana będzie umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących”, 

21) będzie przestrzegał postanowień załącznika nr 12 do umowy „Zasady współpracy w zakresie 

monitorowania drogowego przewozu towarów”, 

22) będzie przedkładał Zamawiającemu na każde jego żądanie wydruki z urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w pojazdach przy wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa 

(np. tachografów). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie świadczenia Usługi 

przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych: 

1) w czasie wykonywania tych czynności będą posiadały i nosiły w widocznym miejscu plakietkę 

imienną zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do umowy „Wzór plakietki imiennej”, 

2) będą przestrzegały postanowień załącznika nr 13 do umowy „Zasady poruszania się na obszarach 

i w obiektach Poczty Polskiej S.A. i bezpiecznego używania sprzętu”, 

3) będą znały trasy, na których mają być przewożone Przesyłki, schludnie wyglądały, wykazywały się 

wysoką kulturą osobistą, cechowały się komunikatywnością, umiejętnością organizowania pracy, 

samodzielnością i odpowiedzialnością, 
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4) w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do załadowania Przesyłek na pojazd - będą 

dokonywały załadunku Przesyłek na pojazd, a w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do 

wyładowania Przesyłek z pojazdu – będą dokonywały rozładunku Przesyłek z pojazdu, przy czym 

w przypadku, gdy czynność taka będzie wykonywana przy pomocy udostępnionego Wykonawcy 

przez Zamawiającego: 

a) wózka jezdniowego unoszącego – osoba wykonująca taką czynność będzie posiadała 

uprawnienia wymagane do obsługi takiego wózka, 

b) wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia – osoba 

wykonująca taką czynność będzie posiadała uprawnienia wymagane do obsługi takiego 

wózka, 

5) będą dokonywały prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia Przesyłek oraz sprawdzenia 

zgodności liczby Przesyłek z listem przewozowym albo wykazem ładunku, 

6) będą dokumentowały świadczenie Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia 

usług logistycznych w sposób określony w załączniku nr 14 do umowy „Zasady dokumentowania 

wykonania umowy”, 

7) w czasie wykonywania tych czynności będą posiadały sprawne i włączone telefony komórkowe 

w celu zapewnienia ciągłego kontaktu z Zamawiającym i odbiorcami Przesyłek, 

8) natychmiast powiadomią Zamawiającego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 

w trakcie wykonywania tych czynności, stwierdzenia braku lub uszkodzenia Przesyłki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4), 

osoba określona w tym żądaniu zaprzestanie wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania, a w przypadku rażącego niewykonywania bądź 

nienależytego wykonywania zobowiązań określonych w ust. 2 – od chwili otrzymania żądania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że: 

1) w przypadku: wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy zniszczy plakietki 

imienne, o których mowa w ust. 1 pkt 13), w które zostały wyposażone osoby wykonujące 

czynności w zakresie świadczenia Usługi, w dniu wygaśnięcia bądź wypowiedzenia bądź 

rozwiązania bądź odstąpienia od umowy, 

2) w przypadku zaprzestania wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi  przez określoną 

osobę zniszczy plakietkę imienną, o której mowa w ust. 1 pkt 13), w którą została wyposażona ta 

osoba, w terminie 1 dnia od dnia zaprzestania wykonywania czynności w zakresie świadczenia 

Usługi  przez tą osobę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że każdy pojazd przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa: 

1) zostanie oznakowany w sposób określony w załączniku nr 19 do umowy „Wzór oznakowania 

pojazdu” w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 

2) będzie oznakowany w sposób określony w pkt 1) przez okres świadczenia Usługi oraz że w tym 

okresie na pojeździe tym nie będą umieszczone inne oznaczenia (w szczególności reklamy), 

z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu, 

3) przestanie być oznakowany w sposób określony w pkt 1) w terminie 3 dni roboczych od dnia, 

w którym Wykonawca zakończył świadczenie Usługi przy wykorzystaniu danego pojazdu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie świadczenia Usługi wszystkie znaki podstawowe (logo) 

Zamawiającego, którymi oznakowany jest pojazd przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa, 
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będą zasłonięte przez cały czas, w którym pojazd ten jest wykorzystywany do prowadzenia działalności 

gospodarczej - z wyłączeniem czasu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że każdy pojazd przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa 

będzie znajdował się na obszarze będącym własnością lub administrowanym przez Zamawiającego 

wyłącznie w określonych w umowie dniach podstawienia do załadunku Przesyłek do przewozu i 

podstawienia do rozładunku Przesyłek przez czas nie dłuższy niż odpowiednio maksymalny czas 

załadunku i maksymalny czas rozładunku pojazdu określone w umowie. 

8. W przypadku niesprawności pojazdu przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa, której nie 

można usunąć w czasie krótszym niż 1 godzina, Wykonawca ma obowiązek zastąpienia tego pojazdu 

innym pojazdem porównywalnej klasy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od 

momentu wystąpienia niesprawności pojazdu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdy zawartość Przesyłki będzie stanowił towar 

niebezpieczny w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów 

niebezpiecznych, Usługa przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych 

będzie świadczona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi przewozu takich towarów, w 

szczególności z warunkami i wymaganiami określonymi w ADR oraz ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności: 

1) w przypadku, gdy ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w pojeździe przy wykorzystaniu 

którego wykonywana będzie umowa w zakresie Przesyłki zawierającej towar niebezpieczny lub 

wartość obliczona w sposób określony w 1.1.3.6.4 załącznika A do ADR w odniesieniu do towarów 

niebezpiecznych przewożonych w tym pojeździe będzie przekraczała 1000: 

a) wyznaczy doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, 

posiadającego ważne świadectwo doradcy w zakresie przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych, 

b) pojazd przy wykorzystaniu którego wykonywana będzie umowa w zakresie Przesyłki 

zawierającej towary niebezpieczne będzie przystosowany, wyposażony i oznakowany zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ADR, w szczególności w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo 

dostępnym, będą znajdować się instrukcje pisemne w formie określonej w 5.4.3.4 załącznika 

A do ADR, 

c) kierowca tego pojazdu będzie posiadał ważne zaświadczenie ADR, 

2) pojazd przy wykorzystaniu którego wykonywana będzie umowa w zakresie Przesyłki zawierającej 

towary niebezpieczne będzie oznakowany z przodu i z tyłu znakiem dla sztuk przesyłek 

zawierających towary w ilościach ograniczonych, tzw. znakiem LQ, przy czym minimalne wymiary 

znaku muszą wynosić 250 mm × 250 mm – w przypadku, gdy całkowita masa brutto przewożonych 

sztuk Przesyłek zawierających towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych 

przekracza 8 ton, a dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 12 ton. 

8. Współpracy w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708) wraz z 

późniejszymi zmianami i zgodnie z zasadami współdziałania i sposobu postępowania, określonymi w 

załączniku nr 12 do umowy „Zasady współpracy w zakresie monitorowania drogowego przewozu 

towarów”. 
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§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia Wykonawcy druków dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi przewożenia 

przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych, 

2) przeszkolenia w czasie i miejscu ustalonym przez Strony osób wykonujących czynności w zakresie 

świadczenia Usługi  poprzez zapoznanie ich z zakresem wykonywanych czynności, sposobem ich 

wykonywania oraz z wymaganiami obowiązującymi w zakresie ich wykonywania, Instrukcjami 

technologicznymi, wytycznymi Zamawiającego, organizacją pracy u Zamawiającego i sposobem 

używania Urządzeń monitorujących. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

1) przeprowadzenia kontroli jakości świadczenia Usługi  w zakresie jej zgodności z umową, 

2) kontroli stanu pojazdu przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa, a w przypadku 

stwierdzenia, że pojazd nie spełnia wymagań określonych w umowie, w szczególności określonych 

w załączniku nr 2 do umowy „Parametry techniczno-użytkowe pojazdów” – do nie wydania 

Wykonawcy Przesyłek, 

3) żądania usunięcia oznaczeń znajdujących się na pojeździe przy wykorzystaniu którego 

wykonywana jest umowa, 

4) żądania zaprzestania wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi  przez określoną 

osobę w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań określonych 

w § 4 ust. 2. 

5) egzekwowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708 z 

póź.zm): 

6) Występowania do Wykonawcy, a w razie niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do kierujących 

pojazdem z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obowiązków 

wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708 z póź.zm). 

3. W przypadku, gdy do dokonania załadunku Przesyłek na pojazd lub rozładunku Przesyłek z pojazdu 

wymagane jest: 

1) użycie wózka mechanicznego – Zamawiający może udostępnić Wykonawcy taki wózek na czas 

dokonania załadunku bądź rozładunku, 

2) użycie wózka jezdniowego unoszącego – Zamawiający może udostępnić Wykonawcy taki wózek 

na czas dokonania załadunku bądź rozładunku, o ile osoba wykonująca tą czynność w zakresie 

świadczenia Usługi  posiada uprawnienia wymagane do obsługi wózka jezdniowego unoszącego, 

3) użycie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia – 

Zamawiający może udostępnić Wykonawcy taki wózek na czas dokonania załadunku bądź 

rozładunku, o ile osoba wykonująca tą czynność w zakresie świadczenia Usługi  posiada 

uprawnienia wymagane do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym 

napędem podnoszenia. 
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§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć innej osobie (zwanej dalej „Podwykonawcą”) świadczenie Usługi 

przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy świadczenie Usługi , Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

świadczenia Usługi przez tego Podwykonawcę: 

1) informację o nazwie i adresie siedziby Podwykonawcy albo imieniu i nazwisku i adresie 

wykonywania działalności gospodarczej Podwykonawcy oraz numerze NIP nadanym temu 

Podwykonawcy, 

2) kopię uzyskanego przez tego Podwykonawcę zezwolenia uprawniającego do podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego rzeczy, wydanej w 

formie decyzji administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów 

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

 

§ 7 

Dokumentowanie wykonania umowy 

Zasady dokumentowania wykonania umowy oraz obowiązki osób wykonujących czynności w zakresie 

świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług logistycznych dotyczące 

dokumentowania wykonania tych czynności określone są w załączniku nr 14 do umowy „Zasady 

dokumentowania wykonania umowy”. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi w danym miesiącu kalendarzowym stanowić będzie 

iloczyn: 

1) łącznej długości kursów wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym (w kilometrach), 

2) stawki netto za przejechanie jednego kilometra,  

powiększonego o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. 

 

2. Wysokość stawki netto (bez podatku od towarów i usług) za przejechanie jednego kilometra wynosi 

………. zł (słownie ………………… złoty/e/ych …………… grosz/e/y). 

 

3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi wynosi …………………… zł (słownie 

………………..…………….. złoty/e/ych ………………………. grosz/e/y) brutto (z podatkiem od towarów 

i usług), w tym …………………… zł (słownie …………………………….. złoty/e/ych …………..…. 

grosz/e/y) netto (bez podatku od towarów i usług), podatek od towarów i usług w wysokości 

…………………….zł (słownie ……………… złoty/e/ych ………….. grosz/e/y). Wartość umowy brutto jest 

równa maksymalnej wysokości wynagrodzenia za świadczenie Usługi  brutto określonej w zdaniu 

poprzednim. 



12 

 

4. Wysokość stawki netto za przejechanie jednego kilometra w danym miesiącu kalendarzowym będzie 

waloryzowana począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, 

w którym Wykonawca rozpoczął świadczenie Usługi, w ten sposób, że: 

1) w przypadku wzrostu średniej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel 

w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m
3
 oleju 

napędowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https://www.orlen.pl w dniu 05.12.2022 

wynoszącej 6615,00 zł (słownie: sześć tysiące sześćset piętnaście złotych zero groszy), zostanie 

podwyższona o kwotę wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Cśr [zł] 

X [zł] = (-------------------- - 1) x S x 0,30 

Cog [zł] 

gdzie: 

X - kwota, o jaką zostanie podwyższona wysokość stawki netto za przejechanie jednego 

kilometra w danym miesiącu kalendarzowym [w złotych], 

Cśr - średnia cena hurtowa netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu 

kalendarzowym [w złotych], 

Cog - cena hurtowa netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w dniu 05.12.2022 [w 

złotych], 

S - wysokość stawki netto za przejechanie jednego kilometra, o której mowa w ust. 1 [w złotych] 

- zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę), 

2) w przypadku spadku średniej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel 

w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m
3
 oleju 

napędowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https://www.orlen.pl w dniu 05.12.2022 

wynoszącej 6615,00 zł (słownie: sześć tysiące sześćset piętnaście złotych zero groszy), zostanie 

obniżona o kwotę wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Cśr [zł] 

X [zł] = | (--------------------- - 1) | x S x 0,30 

Cog [zł] 

gdzie: 

X - kwota, o jaką zostanie obniżona wysokość stawki netto za przejechanie jednego kilometra 

w danym miesiącu kalendarzowym [w złotych], 

Cog - cena hurtowa netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w dniu 05.12.2022 [w 

złotych], 

Cśr - średnia cena hurtowa netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu 

kalendarzowym [w złotych], 

S - wysokość stawki netto za przejechanie jednego kilometra, o której mowa w ust. 1 [w złotych] 

- zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Za średnią cenę hurtową netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu 

kalendarzowym przyjmuje się iloraz: 

https://www.orlen.pl/
https://www.orlen.pl/
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1) sumy hurtowych cen netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel opublikowanych na stronie 

internetowej https://www.orlen.pl we wszystkich dniach przypadających w tym miesiącu 

kalendarzowym oraz  

2) liczby przypadających w tym miesiącu kalendarzowym dni, w których na stronie internetowej 

https://www.orlen.pl opublikowano cenę netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel 

- zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

6. Jeżeli zakończenie świadczenia Usługi nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, za średnią cenę 

hurtową netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel w tym miesiącu kalendarzowym 

przyjmuje się iloraz: 

1) sumy hurtowych cen netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel opublikowanych na stronie 

internetowej https://www.orlen.pl we wszystkich dniach przypadających w tym miesiącu 

kalendarzowym do dnia, w którym przypadło zakończenie świadczenia Usługi oraz  

2) liczby dni przypadających w tym miesiącu kalendarzowym do dnia, w którym przypadło 

zakończenie świadczenia Usługi, w których na stronie internetowej https://www.orlen.pl opublikowano 

cenę netto sprzedaży 1 m
3
 oleju napędowego Ekodiesel 

- zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 
 

7. Wynagrodzenie jest płatne w walucie polskiej. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 

świadczenia usług logistycznych, w tym wydatki związane z wykonaniem zobowiązań określonych w § 

4, w szczególności: 

1) przeszkolenia osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi , 

2) wydatki związane z oznakowaniem w sposób określony w załączniku nr 19 do umowy „Wzór 

oznakowania pojazdu” i eksploatacją pojazdów przy wykorzystaniu których jest wykonywana 

umowa, w tym wydatki na paliwo, płyny eksploatacyjne, części zamienne i naprawy, przeglądy 

i obsługę serwisową, opłaty za przejazdy płatnymi odcinkami dróg (np. e-TOLL), opłaty za postój 

pojazdów w strefach ograniczonego postoju, i nie przysługuje mu zwrot tych kosztów. 

 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia Usługi  (tj. za 

okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na podstawie faktur, w terminie 21 

dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek  Wykonawcy nr 

………………………………………………… . Wykonawca zobowiązany jest wystawić i doręczyć 

Zamawiającemu fakturę dokumentującą świadczenie Usługi  w danym miesiącu kalendarzowym do 14 

dnia następnego miesiąca. 

2. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej świadczenie Usługi  w danym miesiącu 

kalendarzowym jest miesięczne zestawienie zbiorcze zrealizowanej Usługi , sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 15 do umowy „Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanej 

Usługi ” potwierdzone przez Zamawiającego. 
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3. Ilekroć w ust. 4 - 11 jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat 

faktury, duplikat faktury korygującej. 

4. W fakturze musi być wskazany numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13 oraz 

numer niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę na adres Poczta Polska S.A.  Region Dystrybucji w 

Gdańsku, ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gdański, chyba że przesyła fakturę w sposób określony w 

ust. 7. 

6. Zamawiający akceptuje przesyłanie mu przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przesłać fakturę w formie elektronicznej w pliku w formacie .pdf, 

załączonym do listu elektronicznego wysłanego z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy 

..........………………….….. na adres poczty elektronicznej Zamawiającego faktura.eod@poczta-

polska.pl   . Faktura załączona do listu elektronicznego wysłanego z innego adresu poczty 

elektronicznej nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego. 

8. List elektroniczny, do którego załączona jest faktura w formie elektronicznej, powinien w temacie listu 

zawierać numer załączonej faktury oraz nazwę grupy tj. temat listu elektronicznego powinien brzmieć 

odpowiednio „faktura nr …….... nazwa grupy RD Gdańsk WTR Gdańsk”, „faktura korygująca nr 

…nazwa grupy RD Gdańsk WTR Gdańsk”, „duplikat nr …nazwa grupy RD Gdańsk WTR Gdańsk”, 

„duplikat faktury korygującej nr …nazwa grupy RD Gdańsk WTR Gdańsk”. 

9. Do listu elektronicznego nie może być załączona więcej niż jedna faktura w formie elektronicznej. 

Dopuszcza się załączenie faktury wraz z innymi dokumentami w jednym pliku, jeżeli rozmiar pliku nie 

przekroczy 10 MB. 

10. Zamawiający każdorazowo prześle pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy określony w ust. 7 

informację zwrotną potwierdzającą odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury 

będzie zawierała datę doręczenia faktury Zamawiającemu, przez którą rozumieć należy datę wpływu 

faktury na adres poczty elektronicznej Zamawiającego określony w ust. 7. Strony zobowiązują się do 

wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu poczty elektronicznej określonego w ust. 7. 

11. Akceptacja wyrażona w ust. 6 może zostać cofnięta przez Zamawiającego w każdym czasie. Cofnięcie 

akceptacji powoduje, iż Wykonawca traci prawo do wystawienia i przesłania faktury w formie 

elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie Zamawiającego 

o wycofaniu akceptacji. 

12. Postanowienia ust. 1-11 pozostają bez wpływu na prawa i obowiązku Stron wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym. 

13. Ilekroć w ust. 1 -11 jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również rachunek, jeżeli Wykonawca nie 

posiada statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu
1
 czynnego podatnika podatku od 

towarów i usług. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie albo nabyciu 

statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

                                                 
1
 usunąć niepotrzebne 

mailto:faktura.eod@poczta-polska.pl
mailto:faktura.eod@poczta-polska.pl
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16. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w ust. 1 numer rachunku jest numerem rachunku bankowego / 

rachunku wirtualnego (spersonalizowanego) utworzonego do rachunku bankowego / rachunku 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej / rachunku wirtualnego (spersonalizowanego) 

utworzonego do rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej
2
 wskazanym w wykazie 

rachunków bankowych zawartym w dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika urzędu 

skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów
3
 zgodnie z przepisami 

określającymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, będącym rachunkiem 

rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe / imiennym 

rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
4
 . 

17. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług, przy 

dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury Zamawiający będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności 

18. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

19.   Wykonawca, na wezwanie/wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do przedkładania wypełnionego  

i podpisanego oświadczenia dotyczącego transakcji z podmiotami z krajów i terytoriów stosujących 

szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

 

§ 10 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 3, 

2) w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określonych w załączniku nr 16 

do umowy „Kary umowne” – w wysokości określonej w tym załączniku, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań 

wynikających z Części II załącznika nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty Polskiej 

S.A.” - w wysokości 500 złotych, z zastrzeżeniem pkt 4), 

4) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w pkt 6 ppkt 4) Części II 

załącznika nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty Polskiej S.A.” - w wysokości 500 

złotych za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia. 

2. . Kary umowne określone w ust. 1 pkt 2) są niezależne i należą się w pełnej wysokości. Dla uniknięcia 

wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej 

wielokrotnie za dane zdarzenie  w przypadku wielokrotnego naruszenia przez Wykonawcę danego 

obowiązku, np. wielokrotny, każdorazowy brak plakietki imiennej 

 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 

określonej w ust. 1 pkt 3) wielokrotnie - za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

                                                 
2
 niepotrzebne usunąć 

3
 niepotrzebne usunąć 

4
 niepotrzebne usunąć 
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zobowiązania wynikającego z Części II załącznika nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty 

Polskiej S.A.”. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 

określonej w ust. 1 pkt 4) wielokrotnie - za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu zobowiązania 

określonego w pkt 6 ppkt 4) Części II załącznika nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty 

Polskiej S.A.”. 

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4), nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 

umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia 

w przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 19.  

 

7. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej jest dopuszczalne. 

8. Kara umowna lub odszkodowanie będzie płatne  na podstawie noty obciążeniowej potrąconej z 

dowolnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę, bez potrzeby złożenia 

dodatkowych oświadczeń lub płatne w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w przypadku 

powstania szkody w wyniku utraty, kradzieży, uszkodzenia, ubytku zawartości Przesyłki, przyjętej do 

przewozu przez Wykonawcę – w wysokości stanowiącej równowartość wypłaconego 

przez Zamawiającego odszkodowania oraz zwróconej opłaty za usługę, zgodnie z Regulaminem 

świadczenia Usługi Krajowa Przesyłka Paletowa. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania w przypadku 

powstania szkody w wyniku utraty, kradzieży, uszkodzenia, ubytku zawartości Przesyłki zawierającej 

Przesyłki pocztowe, przyjętej do przewozu przez Wykonawcę – w wysokości stanowiącej równowartość 

wypłaconego przez Zamawiającego odszkodowania oraz zwróconej opłaty za usługę, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, regulaminami świadczenia usług i 

cennikami dotyczącymi przemieszczania i doręczania Przesyłek pocztowych. 

 

11. W przypadku, gdy na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę lub osobę 

wykonującą czynności w zakresie świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 

świadczenia usług logistycznych zobowiązania wynikającego z przepisu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów lub z załącznika nr 12 do umowy 

„Zasady współpracy w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów”, Zamawiający 

zobowiązany był ponieść opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu lub towaru w 

wyznaczonym miejscu albo na Zamawiającego została nałożona kara pieniężna zgodnie z przepisami 

ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 

równowartości poniesionej opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu lub towaru w 

wyznaczonym miejscu lub uiszczonej kary pieniężnej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w przypadku powstania szkody 

w mieniu Zamawiającego w wyniku jego uszkodzenia przez Wykonawcę lub osobę wykonującą 

czynności w zakresie świadczenia Usług przy wykonywaniu czynności w zakresie świadczenia 

Usługi lub w związku z wykonywaniem takich czynności – w wysokości powstałej szkody. 
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13. Zamawiający może potrącić wierzytelność o zapłatę kary umownej lub odszkodowania, o którym mowa 

w ust. 8 - 11, z dowolną wierzytelnością Wykonawcy. 

14. Jeżeli po naliczeniu kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2) Zamawiający przyzna klientowi 

odszkodowanie, o którym mowa w ust. 8 i 9 wskutek zdarzenia, za które została naliczona kara 

umowna, a odszkodowanie to będzie wyższe niż naliczona kara umowna, Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić oprócz kary umownej, różnicę pomiędzy odszkodowaniem a karą umowną. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 

maksymalnego za świadczenie Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych  brutto określonego w § 8 ust. 3, to jest w kwocie ……………....................... złotych, 

w formie ......................................................……………… . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek 

Wykonawcy. 

 

 

 

§ 12 

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych 

1. Zasady ochrony informacji Zamawiającego oraz przetwarzania danych osobowych określa załącznik 

nr 5 do umowy „Zasady ochrony informacji Poczty Polskiej S.A.”. 

2. Dane osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi oraz osób określonych w § 16 ust. 5 

i 6 udostępniane są przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu wykonania umowy. 

§ 13 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Zasady współpracy Zamawiającego i Wykonawcy jako pracodawców, których pracownicy jednocześnie 

w tym samym miejscu wykonują pracę, oraz współdziałania uwzględniającego sposoby postępowania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, a także wyznaczonego przez 

Strony koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu określa załącznik nr 18 do umowy „Zasady 

współpracy pracodawców, których pracownicy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę”. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie lub działanie Wykonawcy oraz osób 

wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu 
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świadczenia usług logistycznych niezgodne z przepisami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 14 

Zmiany umowy 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiany do 

umowy nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji oraz muszą uwzględniać interes 

Zamawiającego. 

4. Zmiana umowy: 

1) w zakresie zmiany nazwy lub adresu Strony, zmiany danych lub zmiany osób, o których mowa 

w § 16 ust. 5 i 6, zmiany numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej wskazanego w umowie 

w przypadku odpowiednio zmiany nazwy lub adresu Strony, zmiany danych lub zmiany osób, 

o których mowa w § 16 ust. 5 i 6, zmiany numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej 

wskazanego w umowie, następuje z chwilą powiadomienia przez Stronę drugiej Strony o zmianie 

danych, przy czym powiadomienie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) w zakresie treści załącznika nr 15 do umowy „Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego 

zrealizowanej Usługi”, następuje z chwilą powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

zmianie treści danego załącznika, zawierającego nową treść danego załącznika, przy czym 

powiadomienie takie może nastąpić w formie pisemnej lub listem elektronicznym przesłanym na 

adres wskazany w § 16 ust. 6. 

3) w zakresie zmiany długości kursu stałego w kilometrach w granicach ilości gwarantowanej w § 2 

ust. 6, dni tygodnia wykonywania kursu, obiegu kursu stałego, terminu podstawienia do załadunku 

pojazdu na kurs stały, terminu podstawienia do rozładunku pojazdu na kurs stały, maksymalnego 

czasu załadunku/rozładunku pojazdu załącznika nr 1 do umowy „Harmonogram realizacji usługi”, 

przy czym powiadomienie takie może nastąpić w formie pisemnej lub listem elektronicznym 

przesłanym na adres wskazany w § 16 ust. 6. 

5. Zmiany w zakresie stawek jednostkowych będących podstawą rozliczeń między Stronami mogą być 

dokonywane na podstawie wniosku każdej ze Stron wraz z uzasadnieniem ekonomicznym i propozycją 

nowych cen 

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi przewożenia przesyłek towarowych 

w  celu świadczenia usług logistycznych wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości 

określonego w § 8 ust. 3 wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi , czas, przez jaki 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi  może zostać przedłużony o 6 miesięcy , lecz nie 

dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi  należnego Wykonawcy 

zgodnie z umową osiągnie wysokość określonego w § 8 ust. 3 wynagrodzenia maksymalnego za 

świadczenie Usługi . Wykonawca wyraża zgodę na to, że w  przypadku  nie przedłużenia okresu 

obowiązywania umowy, w której nie osiągnięto  wynagrodzenia w wysokości określonej  § 8 ust. 3  nie 

będzie dochodził roszczeń z tytułu niezrealizowania całej wartości Usługi. 

7.  W przypadku, gdy Zamawiający rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym miejscu niż 

pierwsze miejsce podstawienia do załadunku określone w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oddalonym o nie więcej niż 30 kilometrów od pierwszego 

miejsca podstawienia do załadunku w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 
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do umowy, pierwsze miejsce podstawienia do załadunku określone w Harmonogramie realizacji 

Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, może ulec zmianie na miejsce, w którym Zamawiający 

rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, oddalone o nie więcej niż 30 kilometrów od 

pierwszego miejsca podstawienia do załadunku Przesyłek do przewozu określonego 

w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

8. W przypadku zmiany pierwszego miejsca podstawienia do załadunku określonego w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, długość kursu w kilometrach określona w 

Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, może ulec zmianie w ten 

sposób, że: 

1) w przypadku, gdy długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od pierwszego miejsca podstawienia do załadunku do 

pierwszego miejsca podstawienia do rozładunku  określonych w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej na 

stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji „samochód” (dalej jako „nowa 

odległość”), jest dłuższa niż długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od pierwszego miejsca podstawienia do 

załadunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

przed zmianą do pierwszego miejsca podstawienia do rozładunku określonego w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google 

Maps dostępnej na stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji 

„samochód” (dalej jako „stara odległość”) - długość kursu w kilometrach określona 

w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zostanie zwiększona o 

taką liczbę kilometrów, o ile kilometrów nowa odległość jest dłuższa niż stara odległość, 

2) w przypadku, gdy długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od pierwszego miejsca podstawienia do załadunku do 

pierwszego miejsca podstawienia do rozładunku w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej na stronie 

internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji „samochód” (dalej jako „nowa 

odległość”), jest krótsza niż długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od pierwszego miejsca podstawienia do 

załadunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

przed zmianą do pierwszego miejsca podstawienia do rozładunku określonego w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google 

Maps dostępnej na stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji 

„samochód” (dalej jako „stara odległość”) - długość kursu w kilometrach określona 

w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zostanie zmniejszona o 

taką liczbę kilometrów, o ile kilometrów nowa odległość jest krótsza niż stara odległość. 
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9. W przypadku, gdy Zamawiający rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym miejscu niż 

ostatnie miejsce podstawienia do rozładunku określone w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oddalonym o nie więcej niż 30 kilometrów od ostatniego miejsca 

podstawienia do rozładunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy, ostatnie miejsce podstawienia do rozładunku określone w Harmonogramie realizacji 

Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, może ulec zmianie na miejsce, w którym Zamawiający 

rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, oddalone o nie więcej niż 30 kilometrów od 

ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

10. W przypadku zmiany ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku określonego w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, długość kursu w kilometrach określona 

w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, może ulec zmianie w ten 

sposób, że: 

1) w przypadku, gdy długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od ostatniego miejsca podstawienia do załadunku do 

ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku określonych w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej na 

stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji „samochód” (dalej jako „nowa 

odległość”), jest dłuższa niż długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od ostatniego miejsca podstawienia do 

załadunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

do ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku, określonego w Harmonogramie realizacji 

Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przed zmianą, mierzona za pomocą aplikacji 

Google Maps dostępnej na stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji 

„samochód” (dalej jako „stara odległość”) - długość kursu w kilometrach określona w 

Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zostanie zwiększona o 

taką liczbę kilometrów, o ile kilometrów nowa odległość jest dłuższa niż stara odległość, 

2) w przypadku, gdy długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od ostatniego miejsca podstawienia do załadunku do 

ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku określonych w Harmonogramie realizacji Usługi, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, mierzona za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej na 

stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji „samochód” (dalej jako „nowa 

odległość”), jest krótsza niż długość najkrótszej drogi, którą zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego może przejechać pojazd kategorii określonej w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, od ostatniego miejsca podstawienia do 

załadunku określonego w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

do ostatniego miejsca podstawienia do rozładunku, określonego w Harmonogramie realizacji 

Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przed zmianą, mierzona za pomocą aplikacji 

Google Maps dostępnej na stronie internetowej https://www.google.pl/maps przy wyborze opcji 
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„samochód” (dalej jako „stara odległość”) - długość kursu w kilometrach określona w 

Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zostanie zmniejszona o 

taką liczbę kilometrów, o ile kilometrów nowa odległość jest krótsza niż stara odległość. 

 

11. W przypadku, gdy na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który wszedł w życie po 

dniu zawarcia umowy, dzień przypadający w dniu tygodnia wykonywania kursu, określonym 

w Harmonogramie realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, będzie dniem wolnym od 

pracy, dopuszczalna jest zmiana umowy w ten sposób, że nie będzie dniem wykonywania kursu 

określony dzień przypadający w dniu tygodnia wykonywania kursu, określonym w Harmonogramie 

realizacji Usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przypadający w dzień wolny od pracy. 

 

 

§ 15 

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy 

1.Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W okresie 

wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi, o ile Zamawiający nie zwolni 

Wykonawcy z obowiązku ich świadczenia, przy czym nie może wystąpić wcześniej aniżeli przed 

upływem miesiąca od dnia złożenia wypowiedzenia.  

 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów w każdym czasie ze skutkiem 

natychmiastowym. Przez ważne powody rozumie się w szczególności:  

1) nierozpoczęcie świadczenia Usługi  przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) nieprzekazanie w terminie określonym w umowie wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 15) lub 

16) lub 17) lub 18) lub 19) lub 20), 

3) nienależyte wykonywanie umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do należytego jej 

wykonywania, 

4) naruszenie obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub 

w umowie dotyczących zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem umowy lub zasad ochrony informacji Zamawiającego, 

5) otwarcie likwidacji Wykonawcy, 

6) zajęcie majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym mu wykonanie umowy, 

7) utratę posiadania wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego kwalifikacji lub 

uprawnień do świadczenia Usługi , 

8) przyjęcie do przewozu Przesyłki bezpośrednio od klienta Zamawiającego w okresie świadczenia 

Usługi , 

9) nieprzyjęcie Przesyłek do przewozu przez Wykonawcę w miejscu i terminie określonym w umowie 

w więcej niż jednym dniu, 

10)  naruszenie zasad, o których mowa w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str. 1) w brzmieniu 
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nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 str. 1) oraz w ustawie z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1 pkt 5) – 7), w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 

4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 16 

Kontakt 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, powiadomienia i zawiadomienia dotyczące umowy, dla których 

wymagana jest forma pisemna, muszą być doręczone lub przesłane przesyłką rejestrowaną na adres: 

1) do Zamawiającego – Poczta Polska S.A. Region Dystrybucji w Gdańsku , ul. Handlowa 4, 80-

900 Pruszcz Gdański, 

2) do Wykonawcy - ………………………………………… , ………(adres, kod pocztowy, 

miejscowość)……………… . 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu dla korespondencji 

w ciągu 7 dni od daty zmiany. 

3. Oświadczenie Strony, powiadomienie lub zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą odbioru 

przez drugą Stronę przesyłki je zawierającej. Jeżeli jednak Strona dokonała zmiany adresu i nie 

powiadomiła o tym drugiej Strony, oświadczenie Strony, powiadomienie lub zawiadomienie przesłane 

na poprzedni adres uznaje się za doręczone z chwilą próby doręczenia zawierającej je przesyłki pod 

poprzedni adres. 

4. Strona może się kontaktować z drugą Stroną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając list 

elektroniczny na adres wskazany w ust. 5 lub 6. 

5. Osobą sprawującą/Osobami sprawującymi
5
 nadzór nad wykonaniem umowy oraz osobą/osobami

6
 do 

kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego jest/są
7
 

………………………., nr tel. …………………. adres poczty elektronicznej ………………………………… 

oraz ………………………., nr tel. …………………. adres poczty elektronicznej 

……………………………....
8
. 

6. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy jest 

……………………………., nr tel. …………….. adres poczty elektronicznej: ………………………………. . 

7. Osobą do kontaktu w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych ze strony 

Zamawiającego jest ……………………… , nr tel. …………… adres poczty elektronicznej 

…………………………………… 

 

 

                                                 
5
 usunąć niepotrzebne 

6
 usunąć niepotrzebne 

7
 usunąć niepotrzebne 

8
 jeżeli ma być jedna osoba sprawująca nadzór nad wykonaniem umowy, usunąć „oraz ………………………., nr tel. …………………. 

adres poczty elektronicznej ………………………………” 
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§ 17 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, w całości lub 

w części, z przyczyn istniejących lub zaistniałych w przyszłości, jego nieważność lub nieskuteczność 

pozostanie bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy. Umowę będzie się 

interpretować, w ramach obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z art. 58 § 3 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w taki sposób, jakby nieważne lub nieskuteczne postanowienie nie 

zostało w niej zawarte, a Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zmiany danego 

postanowienia w taki sposób, aby uzyskało ono pełną ważność i skuteczność, odzwierciedlając 

jednocześnie zamiary Stron w chwili zawarcia umowy. 

2. Zbycie wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego potrącić wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z wierzytelnością przysługującą Zamawiającemu wobec Wykonawcy. Zgoda musi 

być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Polsce. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1) załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji Usługi  przewożenia przesyłek towarowych w celu 

świadczenia usług logistycznych, 

2) załącznik nr 2 - Parametry techniczno-użytkowe pojazdów, 

3) załącznik nr 3 - Zasady używania Urządzeń monitorujących, 

4) załącznik nr 4 - Wzór protokołu przekazania urządzeń monitorujących i akcesoriów, 

5) załącznik nr 5 - Zasady ochrony informacji Poczty Polskiej S.A., 

6) załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, 

7) załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień do obsługi wózka jezdniowego, 

8) załącznik nr 8 - Wzór plakietki imiennej, 

9) załącznik nr 9 - Wzór wykazu osób, 

10) załącznik nr 10 - Wzór wykazu pojazdów przy wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa, 

11) załącznik nr 11 - Wzór wykazu pojazdów przy wykorzystaniu których wykonywana będzie umowa 

przy użyciu Urządzeń monitorujących, 

12) załącznik nr 12 - Zasady współpracy w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów, 

13) załącznik nr 13 - Zasady poruszania się na obszarach i w obiektach Poczty Polskiej S.A. 

i bezpiecznego używania sprzętu, 

14) załącznik nr 14 - Zasady dokumentowania wykonania umowy, 

15) załącznik nr 15 - Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanej Usługi, 

16) załącznik nr 16 - Kary umowne, 
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17) załącznik nr 17 - Informacja dla Użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń monitorujących 

pojazdy, dedykowanych dla usług realizowanych przez podwykonawców PP S.A, 

18) załącznik nr 18 - Wzór oświadczenia dotyczącego urządzeń monitorujących 

19) załącznik nr 19 - Wzór oznakowania pojazdu 

20) załącznik nr 20 - Zasady współpracy pracodawców 

21)  Załącznik nr 21 – Klauzula antykorupcyjna 

22)  Załącznik nr 22 - Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

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

 

Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom 

w transakcjach handlowych „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt 6) ww. ustawy. 

 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Aneksu jest Poczta Polska Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 

Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego  

interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy oraz w celu oceny ryzyka 

związanego z zawarciem umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

4. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawierany jest Aneks oraz mogą być rejestry ogólnodostępne (CEIDG, KRS). Kategorie 

przetwarzanych danych obejmują aktualne dane zawarte w wyciągu z tych rejestrów. 

5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z  

rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem: 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty 

Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest 

zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
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8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z 

Umowy. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Aneksu i wykonywania Umowy. 

 



Uwaga: Kurs stały może zostać wydłużony na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego z 

zastrzeżeniem przestrzegania limitu  dziennego czasu pracy kierowcy. Wykonawca o zmianie harmonogramu 

powinien być poinformowany najpóźniej  5h przez terminem podstawienia pojazdu na kurs stały. 

Termin podstawienia do załadunku pojazdu na kurs stały

(dzień tygodnia, godzina) :
(termin podstawienia do załadunku)

02:30

Termin podstawienia do rozładunku pojazdu kursu

stałego ( dzień tygodnia , godzina) :
(termin podstawienia do rozładunku)

07:00

Maksymalny czas załadunku/ rozładunku  pojazdu: 00:30 / 00:30

Obieg kursu stałego 

Kurs w jedną stronę 

Kurs w obie strony 

Relacja kursu stałego
(adresy jednostek) 

Poznań MPP, 60-901 Poznań, ul. 

Sycowska 43
(miejsce podstawienia do załadunku)

WER Szczecin, ul. Franciszka 

Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 

1C, 70-900 Szczecin
(miejsce podstawienia do rozładunku)

Numer kursu:
(relacja)

POSZ2 Kategoria pojazdu: IVb (24 tony)

Długość kursu stałego 

w kilometrach:
260

Dni tygodnia wykonywania 

kursu:
(dni obiegu kursu)

zw nd i pśw

Termin podstawienia do rozładunku pojazdu kursu

stałego ( dzień tygodnia , godzina) :
(termin podstawienia do rozładunku)

00:15

Maksymalny czas załadunku/ rozładunku  pojazdu: 00:30 / 00:30

Uwaga: Kurs stały może zostać wydłużony na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego z 

zastrzeżeniem przestrzegania limitu  dziennego czasu pracy kierowcy. Wykonawca o zmianie harmonogramu 

powinien być poinformowany najpóźniej  5h przez terminem podstawienia pojazdu na kurs stały. 

Relacja kursu stałego
(adresy jednostek) 

WER Szczecin, ul. Franciszka Ksawerego 

Druckiego-Lubeckiego 1C, 70-900 

Szczecin
(miejsce podstawienia do załadunku)

Poznań MPP, 60-901 Poznań, ul. 

Sycowska 43
(miejsce podstawienia do rozładunku)

Termin podstawienia do załadunku pojazdu na kurs stały

(dzień tygodnia, godzina) :
(termin podstawienia do załadunku)

19:45

Długość kursu stałego 

w kilometrach:
260

Dni tygodnia wykonywania 

kursu:
(dni obiegu kursu)

zw sb i św

Obieg kursu stałego 

Kurs w jedną stronę 

Kurs w obie strony 

HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI PRZEWOŻENIA PRZESYŁEK TOWAROWYCH W CELU 

ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH 

Numer kursu:
(relacja)

SZPO2 Kategoria pojazdu: IVb (24 tony)

Załącznik nr 1 do umowy

X

X

X

X



 

 

Załącznik nr 2 do umowy 
 

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE POJAZDÓW  
 

 

Pojazd kategorii IVb 

1. Ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności minimum 24 tony. 

2. Nadwozie naczepy typu furgon lub kurtynowe („firanka”). 

3. Nadwozie naczepy uniemożliwiające wgląd osoby postronnej do przedziału ładunkowego. 

4. W przypadku naczepy o nadwoziu kurtynowym („firanka”) - uchwyty na pasy mocujące oraz pasy 

mocujące (minimum 8 szt.) lub siatka zabezpieczająca ładunek przed przemieszczaniem 

w przedziale ładunkowym. 

5. W przypadku naczepy o nadwoziu typu furgon - listwy boczne do mocowania ładunku i minimum 

8 poprzeczek zabezpieczających ładunek. 

6. Sprawne zabezpieczenia celne umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie przedziału 

ładunkowego przed dostępem do jego wnętrza za pomocą plomb. 

7. Przedział ładunkowy o rozmiarach umożliwiających jednoczesny przewóz minimum 32 palet 

o wymiarach (długość x szerokość) 1200 × 800 mm („europalet”) i wysokości (wraz 

z umieszczonymi na palecie rzeczami stanowiącymi Przesyłkę) 2000 mm. 

8. Pojazd sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

9. Wiek pojazdu w dniu zawarcia umowy nie może przekraczać 14 lat, licząc od dnia pierwszej 

rejestracji pojazdu. 

10. Pojazd estetyczny zewnętrznie. 

11. Nadwozie w stanie dobrym, bez uszkodzeń i wgnieceń, powłoka lakiernicza w stanie dobrym. 

12. Kolor biały. 

13. Przedział ładunkowy czysty (bez obcych zapachów), wolny od innych ładunków, szczelny 

i zabezpieczony przed możliwością uszkodzenia Przesyłki i narażenia jej na niekorzystny wpływ 

środowiska podczas przemieszczania. 

14. Pojazd wyposażony w wózek mechaniczny, umożliwiający bezpieczne manewrowanie 

w przedziale ładunkowym europaletami o masie (wraz z umieszczonymi na niej rzeczami 

stanowiącymi Przesyłkę) 450 kg albo w wózek jezdniowy unoszący, umożliwiający bezpieczne 

manewrowanie w przedziale ładunkowym europaletami o masie (wraz z umieszczonymi na niej 

rzeczami stanowiącymi Przesyłkę) 1200 kg. 

. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

ZASADY UŻYWANIA URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania Urządzeń monitorujących wraz z akcesoriami 

(zwanymi dalej łącznie „Przedmiotami Użyczenia”, a pojedynczo „Przedmiotem Użyczenia”) 

zgodnie z niniejszym załącznikiem, przeznaczeniem i właściwościami Przedmiotów Użyczenia. 

2. Wykonawca uprawniony jest do używania Przedmiotów Użyczenia wyłącznie w celu i w czasie 

świadczenia Usługi . 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny Przedmiotów Użyczenia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Urządzenie monitorujące będzie umieszczone w każdym 

pojeździe przy wykorzystaniu którego wykonywana jest umowa, włączone i aktywne przez cały 

czas świadczenia Usługi . 

2. Przedmioty Użyczenia mogą być używane wyłącznie przez osoby wykonujące czynności 

w zakresie świadczenia Usługi  (zwane dalej „Użytkownikami”, a pojedynczo „Użytkownikiem”). 

 

§ 3 

1. Przedmiot Użyczenia może być używany przez Użytkownika po: 

a) zapoznaniu tego Użytkownika z „Informacją dla Użytkowników o zasadach korzystania 

z urządzeń monitorujących pojazdy, dedykowanych dla usług realizowanych przez 

podwykonawców PP S.A.”, stanowiącą załącznik nr 17 do umowy, 

b) przeszkoleniu tego Użytkownika ze sposobu używania Urządzenia monitorującego oraz 

nabyciu przez niego wiedzy i umiejętności niezbędnych do używania Urządzenia 

monitorującego, 

c) złożeniu przez tego Użytkownika oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 18 do 

umowy, zwanego dalej „Oświadczeniem”, 

d) przekazaniu Zamawiającemu Oświadczenia złożonego przez tego Użytkownika. 

2. Wykonawca nie może umożliwić używania Przedmiotu Użyczenia przez Użytkownika, który nie 

został zapoznany z „Informacją dla Użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń 

monitorujących pojazdy, dedykowanych dla usług realizowanych przez podwykonawców PP S.A.”, 

przeszkolony ze sposobu używania Urządzenia monitorującego, nie nabył wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do używania Urządzenia monitorującego albo nie złożył Oświadczenia. 

 

§ 4 

Wykonawca ani Użytkownik nie może: 

a) instalować oprogramowania w Przedmiocie Użyczenia ani odinstalowywać ani dokonywać zmian 

oprogramowania zainstalowanego w Przedmiocie Użyczenia, 

b) usuwać karty SIM z Urządzenia monitorującego, 

c) wyłączać ani zakłócać działania odbiornika GPS znajdującego się w Urządzeniu monitorującym. 
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§ 5 

1. Zamawiający ponosi koszty eksploatacji Przedmiotów Użyczenia w zakresie usług 

telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca ponosi koszty eksploatacji Przedmiotu Użyczenia wynikające z używania Przedmiotu 

Użyczenia niezgodnie z niniejszym załącznikiem, przeznaczeniem lub właściwościami. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego kosztów eksploatacji Przedmiotu Użyczenia, do 

których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca: 

a) Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz poniesionych przez siebie kosztów eksploatacji 

Przedmiotu Użyczenia do których poniesienia zobowiązany jest Wykonawca, 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kwotę równą poniesionym przez 

Zamawiającego kosztom eksploatacji Przedmiotu Użyczenia, do których poniesienia 

zobowiązany jest Wykonawca, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury 

w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany w fakturze; 

dokonując zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer faktury; 

za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o utracie, uszkodzeniu 

lub wystąpieniu wady fizycznej Przedmiotu Użyczenia. 

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub wystąpienia wady fizycznej Przedmiotu Użyczenia, 

Zamawiający w celu umożliwienia dalszego niezakłóconego świadczenia Usługi  przekaże 

Wykonawcy Przedmiot Użyczenia zastępujący Przedmiot Użyczenia, który został utracony, 

uszkodzony lub w którym wystąpiła wada fizyczna, zwany dalej „Przedmiotem Zastępczym”. 

3. Przedmiot Zastępczy zostanie przekazany w terminie 7 dni w komórce organizacyjnej 

zamawiającego – Region Dystrybucji w Gdańsku, ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gdański . 

Przekazanie Przedmiotu Zastępczego zostanie potwierdzone protokołem przekazania, 

sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy „Wzór protokołu przekazania 

urządzeń monitorujących i akcesoriów”. 

4. W przypadku uszkodzenia lub wystąpienia wady fizycznej Przedmiotu Użyczenia, której usunięcie 

jest możliwe, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu Przedmiot Zastępczy 

w miejscu określonym w ust. 3 niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy Przedmiotu Użyczenia, 

którego uszkodzenie albo wadę fizyczną usunięto. 

5. Do Przedmiotu Zastępczego postanowienia dotyczące Przedmiotu Użyczenia stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 7 

1. W przypadku uszkodzenia lub wystąpienia wady fizycznej Przedmiotu Użyczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać ten Przedmiot Użyczenia w celu usunięcia uszkodzenia lub wady 

fizycznej Zamawiającemu w miejscu określonym w § 6 ust. 3 albo przedsiębiorcy uprawnionemu 

przez producenta Przedmiotu Użyczenia do usuwania uszkodzeń i wad fizycznych Przedmiotu 

Użyczenia. 
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2. Przekazanie Przedmiotu Użyczenia Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem 

przekazania, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy „Wzór protokołu 

przekazania urządzeń monitorujących i akcesoriów”. 

3. W przypadku przekazania uszkodzonego lub wadliwego Przedmiotu Użyczenia Zamawiającemu: 

a) uszkodzenie lub wada fizyczna zostanie usunięta przez Zamawiającego albo przez 

przedsiębiorcę uprawnionego przez producenta Przedmiotu Użyczenia do usuwania 

uszkodzeń i wad fizycznych Przedmiotu Użyczenia, a Zamawiający przekaże Wykonawcy 

Przedmiot Użyczenia, którego uszkodzenie lub wadę fizyczną usunięto, w miejscu określonym 

w § 6 ust. 3 niezwłocznie po usunięciu uszkodzenia lub wady fizycznej; postanowienie ust. 2 

stosuje się odpowiednio, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia uszkodzenia Przedmiotu 

Użyczenia przez przedsiębiorcę uprawnionego przez producenta Przedmiotu Użyczenia do 

usuwania uszkodzeń i wad fizycznych Przedmiotu Użyczenia, chyba że uszkodzenie jest 

spowodowane nieprawidłowym działaniem oprogramowania zainstalowanego w Przedmiocie 

Użyczenia, 

c) w przypadku, gdy usunięcie uszkodzenia, spowodowanego nieprawidłowym działaniem 

oprogramowania zainstalowanego w Przedmiocie Użyczenia albo wady fizycznej nie jest 

możliwe, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, 

d) w przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie uszkodzenia, które nie jest uszkodzeniem 

spowodowanym nieprawidłowym działaniem oprogramowania zainstalowanego 

w Przedmiocie Użyczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającego kwoty 

równej wartości rynkowej Przedmiotu Użyczenia w dniu uszkodzenia Przedmiotu Użyczenia 

na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej 

wystawienia na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej; dokonując zapłaty, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer noty księgowej; za dzień 

zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku przekazania Przedmiotu Użyczenia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2, koszty 

i ryzyko związane z usunięciem uszkodzenia lub wady fizycznej przez tego przedsiębiorcę ponosi 

Wykonawca. 

5. W przypadku utraty Przedmiotu Użyczenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

Zamawiającego kwoty równej wartości rynkowej Przedmiotu Użyczenia w dniu utraty Przedmiotu 

Użyczenia na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej w terminie 14 dni od 

dnia jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej. Dokonując zapłaty, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer noty księgowej. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę powstałą w Przedmiocie Użyczenia od dnia przekazania go 

Wykonawcy do dnia zwrotu Przedmiotu Użyczenia Zamawiającemu w związku z używaniem 

Przedmiotu Użyczenia na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Użytkownika albo 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym załączniku 

przez Wykonawcę lub Użytkownika. 
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2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wydatków w celu pokrycia szkody, za którą 

zgodnie z ust. 1 odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

kwotę równą poniesionym przez Zamawiającego wydatkom na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na rachunek bankowy 

wskazany w nocie księgowej. Dokonując zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tytule 

przelewu numer noty księgowej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zamawiający może uzyskać informację o miejscu, w którym w danym czasie znajduje się używane przez 

Wykonawcę Urządzenie monitorujące ze względu na wyposażenie tego Urządzenia monitorującego 

w odbiornik GPS. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przekazanych mu Przedmiotów Użyczenia, w tym 

Przedmiotów Zastępczych, w miejscu określonym w § 6 ust. 3 najpóźniej w dniu, w którym Wykonawca 

zakończył wykonywanie zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy. 



Lp. Nazwa urządzenia monitorującego Nr urządzenia Nr karty sim Akcesoria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

….

** niepotrzebne skreślić

* należy wpisać nazwę albo imię i nazwisko Wykonawcy (zgodnie z danymi w umowie) albo „Poczta Polska Spółka Akcyjna”

imię, nazwisko, podpis imię, nazwisko, podpis

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH I AKCESORIÓW

…………………………………………………….......……….....…………………............…………………… * (dalej Przekazujący) w ……………………………………........

w dniu …………..…………................. przekazał/a…………………………………………………………………………………...........…..........……… * (dalej Przyjmujący)

Przyjmujący potwierdza odebranie ww. urządzeń monitorujących wraz z akcesoriami oraz że są one kompletne i zdatne do użytku. Przyjmujący oświadcza, że nie ma

żadnych zastrzeżeń do ww. urządzeń monitorujących wraz z akcesoriami, w tym do ich stanu technicznego i jakości. **

Osoba uprawniona do podpisania protokołu w imieniu Przyjmującego

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

Przyjmujący oświadcza, że (wpisać uwagi dotyczące kompletności lub zdatności do użytku lub zastrzeżenia do ww. urządzeń monitorujących wraz 

z akcesoriami, w tym do ich stanu technicznego i jakości): **

Osoba uprawniona do podpisania protokołu w imieniu Przekazującego
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

ZASADY OCHRONY INFORMACJI POCZTY POLSKIEJ S.A. 
 
Część I - Zasady ochrony informacji Poczty Polskiej S.A. 

 

1. Wykonawca ma obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej, określonej w art. 41 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 Prawo pocztowe. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony 

w czasie. 

2. Udostępniane Wykonawcy informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu 

i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile Zamawiający podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, niezależnie od tego, czy oznaczono je klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 2, przez cały 

okres świadczenia Usługi, a także przez rok po wygaśnięciu, wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy. 

4. Wykonawca potwierdza, iż jest świadom odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy 

z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które 

w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą wykonywały umowę, o treści niniejszego załącznika oraz 

o odpowiedzialności, o której w nim mowa. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udostępnić otrzymanych od Zamawiającego informacji 

podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia w sposób ustalony 

przez Zamawiającego, wszelkich uzyskanych od Zamawiającego materiałów zawierających informacje 

otrzymane od Zamawiającego, jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu 

żądania, z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. 

W przypadku zniszczenia materiałów zawierających informacje otrzymane od Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych materiałów. 

7. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa informacji przekazanych przez 

Zamawiającego lub prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje o tym zdarzeniu Zamawiającego.  

8. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji 

wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz 

wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku lub we właściwych przepisach, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody. 

 

Część II - Zasady przetwarzania danych osobowych  

 

1. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy 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 (dalej jako „Rozporządzenie”) przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie imion, nazwisk i nazw nadawców i odbiorców Przesyłek, numerów telefonów 

nadawców i odbiorców Przesyłek, numerów Przesyłek, dat wydania Przesyłek oraz adresów, pod którymi 

należy wydać Przesyłki, na czas świadczenia Usługi. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych osobowych powierzonych przez 

Zamawiającego na podstawie umowy spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których 

powyższe dane dotyczą. 

3. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe poprzez wykonywanie wszelkich czynności 

niezbędnych w celu świadczenia Usługi. 
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4. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy albo 

zostały poinformowane o ustawowym obowiązku zachowania tajemnicy i zostały zapoznane z zasadami 

ich ochrony. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami wymaganymi na mocy art. 32 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych, w tym Rozporządzenia oraz postanowień umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest: 

1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne: 

a) zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych, a w szczególności powinien zabezpieczyć powierzone dane przed ich przypadkowym 

lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, 

b) w miarę możliwości umożliwiające Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w art. 15 - 22 Rozporządzenia, 

2) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest to tego zobowiązany na podstawie 

art. 37 Rozporządzenia, 

3) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

Zamawiającego, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia, w przypadku, gdy 

obowiązek taki wynika z art. 30 ust. 5 Rozporządzenia, 

4) każdorazowego, niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, 

informowania Zamawiającego listem elektronicznym przesłanym na adres: inspektorodo@poczta-

polska.pl o przypadkach naruszenia postanowień umowy lub ochrony powierzonych danych 

osobowych, zawierającego informacje wymagane na podstawie art. 33 ust. 3 Rozporządzenia, 

a w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, uczestniczenia w zakresie określonym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą, o takim naruszeniu, 

5) do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych 

osobowych, jeżeli dany rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz realizacji ewentualnych zaleceń 

organu ochrony danych osobowych, 

6) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej pisemnej 

zgody Zamawiającego1. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę .........(dokładna nazwa, adres).............. 

przetwarzania danych osobowych w zakresie imion, nazwisk i nazw nadawców i odbiorców Przesyłek, 

numerów telefonów nadawców i odbiorców Przesyłek, numerów Przesyłek, dat wydania Przesyłek oraz 

adresów, pod którymi należy wydać Przesyłki, w celu i na czas świadczenia Usługi , pod warunkiem 

nałożenia na ten podmiot tych samych obowiązków ochrony danych jak określone w umowie. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 

innych podmiotów przetwarzających na 30 dni przed planowanym terminem zmiany. Za wykonanie 

obowiązków ochrony danych przez ten inny podmiot Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania i zaniechania.2 

8. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do natychmiastowego zwrotu lub 

całkowitego i trwałego usunięcia (wedle wyboru Zamawiającego) danych osobowych powierzonych 

Wykonawcy do przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę 

będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. W żadnym wypadku Wykonawca nie może żądać 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przetwarzania, zwrotu lub usunięcia powierzonych 

danych osobowych, dokonanego na żądanie Zamawiającego. Każdorazowy zwrot lub usunięcie 

powierzonych danych osobowych zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez należycie 

umocowanych przedstawicieli Stron. 

 
1 jeżeli wykonawca nie zamierza powierzać wykonania części zamówienia osobie trzeciej 
2 jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia osobie trzeciej 



3 

 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na jego każde żądanie, wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym załączniku. 

10. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionej przez niego osobie przeprowadzanie audytów 

i inspekcji, w tym w miejscach prowadzenia działalności przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym dla 

sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przetwarzania danych osobowych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania ww. czynności z wyprzedzeniem, nie 

krótszym niż 7 dni, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie 

przedmiotowych czynności, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień i udostępnienie 

w niezbędnym zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszych postanowień. Wykonawca 

niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie 

Rozporządzenia lub innych przepisów o ochronie danych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych 

podczas audytów i inspekcji, o których mowa w pkt 10, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach. 

12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o podjęciu wobec Wykonawcy 

przez organ ochrony danych osobowych wszelkich działań w zakresie kontroli przetwarzania danych 

osobowych w zakresie, w jakim może ona dotyczyć przetwarzania danych powierzonych przez 

Zamawiającego, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez organ ochrony danych 

osobowych, a także zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu 

wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ 

w wyniku przeprowadzonej kontroli. 

13. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych także po 

wygaśnięciu, wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy. 



Załącznik nr   6  do umowy………………  

miejscowość ………………., dnia…………… r. 

         

……………………………………………………….. 

(Nazwisko i imię) 

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

 (Nazwa firmy)  

 

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy  

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z Umowy 
……………….. wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości 
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności. 

3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa 
informacji. 

……………………………………………………….. 

                                                                          (czytelny podpis) 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie,  przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 roku 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). 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu 
tożsamości, numer PESEL, numer telefonu, dane z urządzeń monitorujących,. 

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy,  
a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy. 

6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. Moje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez 
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w 
części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem: 
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx. 

8. Moje dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w szczególności 
podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, 
doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
10. Źródłem moich danych osobowych jest …….. 

 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną      ……………………………………………………….. 
                                         (czytelny podpis).  

 



Załącznik nr 7 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu uprawnień do obsługi wózka jezdniowego 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego unoszącego oraz wózka 

jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia.* 

 

………………………………………… 

miejscowość i data złożenia oświadczenia 

……………………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
* usunąć „oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia”, jeżeli Zamawiający nie będzie 
udostępniał Wykonawcy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia albo jeżeli Zamawiający 
będzie udostępniał Wykonawcy wózki jezdniowe podnośnikowe unoszące oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia, a osoba składająca oświadczenie posiada wyłącznie uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego 
unoszącego 
usunąć „wózka jezdniowego unoszącego oraz”, jeżeli Zamawiający nie będzie udostępniał Wykonawcy wózków jezdniowych 
unoszących 



 

       Załącznik nr 8 do Umowy nr ………………… 

 

 

    Wzór plakietki imiennej 

 

 

 

    



Załącznik nr 9 do umowy 
 

WYKAZ OSÓB 
wykonujących czynności w zakresie świadczenia Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  

celu świadczenia usług logistycznych  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Seria i numer dokumentu 

tożsamości 
Numer telefonu komórkowego 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

(…)    

 
Data sporządzenia wykazu: ...................................... 
 

Wykonawca/osoba reprezentująca Wykonawcę 
 
 

 
………………………………………………… 

(imię, nazwisko, podpis) 



 

 

Załącznik nr 10 do umowy 
 

WYKAZ POJAZDÓW 
przy wykorzystaniu których będzie wykonywana umowa 

 

Lp. 
Numer 

rejestracyjny 
pojazdu 

Marka i typ 
pojazdu 

Ładowność 
(w tonach) 

Wymiary 
przedziału 

ładunkowego 
(wysokość / 
szerokość / 

długość) 
(w centymetrach) 

Miesiąc 
i rok 

pierwszej 
rejestracji 
pojazdu 

Czy pojazd stanowi zasób 
Podwykonawcy – jeżeli tak 

należy wpisać nazwę 
i adres siedziby 

Podwykonawcy albo imię 
i nazwisko i adres 

wykonywania działalności 
gospodarczej 

Podwykonawcy* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

(...)       

 
Data sporządzenia wykazu: ...................................... 

 
Wykonawca/osoba reprezentująca Wykonawcę 

 
 

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, podpis) 

Objaśnienia: 
*: pojazdem stanowiącym zasób Podwykonawcy jest pojazd stanowiący własność Podwykonawcy oraz pojazd, z którego Podwykonawca 
korzysta na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy 



Lp. Numer rejestracyjny pojazdu Marka i typ pojazdu
Nazwa urządzenia 

monitorującego

Numer urządzenia 

monitorującego
Numer karty sim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(...)

Data sporządzenia wykazu:…………………………………………………..

………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis)

Załącznik nr 11 do umowy

WYKAZ POJAZDÓW

przy wykorzystaniu których wykonywana będzie umowa przy użyciu Urządzeń monitorujących

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: ……………………………………………………………………….................………………………………………………………………

Wykonawca/osoba reprezentująca Wykonawcę
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Załącznik nr 12 do umowy 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW 

 

§ 1 

Poniższe wyrażenia pisane w załączniku dużą literą oznaczają: 

1) Dokument zastępujący zgłoszenie - dokument zastępujący Zgłoszenie, zawierający dane, o których 

mowa w art. 5 - 7 Ustawy; 

2) Kierujący - osobę fizyczną, która kieruje pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów składającym 

się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykonującą czynności w zakresie świadczenia Usługi A; 

3) Lokalizator - telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania 

satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru – aplikację e-TOLL; 

4) Numer lokalizatora - indywidualny numer przydzielany podczas instalacji oprogramowania, o którym 

mowa w pkt 3); 

5) Numer referencyjny - unikatowy identyfikator nadawany Zgłoszeniu; 

6) Środek transportu – pojazd samochodowy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego 

oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

7) Ustawa - ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi; 

8) Zgłoszenie - zgłoszenie do rejestru zgłoszeń przewozu towaru obejmującego przewóz określonej ilości 

tego samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towaru przewożonych od jednego 

nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem 

transportu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w Lokalizator każdego Środka transportu przy 

wykorzystaniu którego jest wykonywana umowa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Numeru lokalizatora każdego Lokalizatora, 

w który wyposażony jest Środek transportu przy wykorzystaniu którego będzie wykonywana umowa, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi A przy wykorzystaniu tego Środka transportu. 

3. W przypadku, gdy Środek transportu jest wyposażony w Lokalizator, Kierujący jest obowiązany: 

1) włączyć Lokalizator: 

a) przed rozpoczęciem przewozu towaru - w przypadku przewozu towaru, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 Ustawy, a w przypadku kilku miejsc załadunku na terytorium kraju z chwilą rozpoczęcia 

przewozu towaru z pierwszego miejsca załadunku na terytorium kraju, 

b) z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju - w przypadku przewozu towaru, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Ustawy, 

2) wyłączyć Lokalizator nie wcześniej niż z chwilą: 

a) dostarczenia towaru do miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju, a w przypadku kilku 

miejsc dostarczenia towaru na terytorium kraju z chwilą dostarczenia towaru do ostatniego 

miejsca dostarczenia towaru na terytorium kraju, 
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b) zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju. 

4. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności Lokalizatora albo zewnętrznego 

systemu lokalizacji, Kierujący jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu 

samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Kierujący Środkiem transportu, przewożący towary niebezpieczne 

określone w ADR, jest obowiązany zatrzymać Środek transportu na najbliższym parkingu 

samochodowym lub w innym miejscu zapewniającym postój, z uwzględnieniem przepisów działu 8.4 i 8.5 

ADR. 

6. Przewóz towaru Środkiem transportu może być kontynuowany po: 

1) przywróceniu sprawności Lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji albo 

2) przeładunku towaru na Środek transportu wyposażony w sprawny Lokalizator albo którego dane 

geolokalizacyjne są przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji, albo 

3) wyposażeniu Środka transportu w sprawny Lokalizator, albo 

4) nałożeniu zamknięć urzędowych na Środek transportu lub towar albo zarządzeniu konwoju, o którym 

mowa w art. 67 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

7. W przypadku, gdy umowa będzie miała być wykonywana przy wykorzystaniu Środka transportu 

wyposażonego w Lokalizator, którego Numer lokalizatora nie był przekazany Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Numer lokalizatora, który nie był wcześniej 

przekazany Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy przy wykorzystaniu 

tego Środka transportu. 

8. Postanowień ust. ust. 1, 2 i 7 nie stosuje się, jeżeli dane geolokalizacyjne Środka transportu są 

przekazywane do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy, z zewnętrznego systemu 

lokalizacji. 

 

§ 3 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania w jego imieniu czynności uzupełniania 

Zgłoszenia, aktualizacji Zgłoszenia oraz wskazania i uzupełnienia dodatkowych danych za 

pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dotyczących przewozu towaru 

w wykonaniu zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy - w przypadkach i zakresie określonym 

w Ustawie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania w imieniu Wykonawcy czynności, o których mowa 

w ust. 1. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy Numeru referencyjnego, Dokumentu 

zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia Dokumentu zastępującego zgłoszenie albo 

dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7 Ustawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających Zgłoszeniu 

w przypadku nieotrzymania Numeru referencyjnego, Dokumentu zastępującego zgłoszenie 

i potwierdzenia przyjęcia Dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o którym mowa w art. 3 

ust. 7 Ustawy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Kierującego, że w momencie rozpoczęcia przewozu 

towaru, jest obowiązany posiadać Numer referencyjny, Dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie 

przyjęcia Dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7 Ustawy. 

4. W przypadku nieotrzymania przez Kierującego Numeru referencyjnego, Dokumentu zastępującego 

zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia Dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 7 Ustawy, Kierujący jest obowiązany odmówić rozpoczęcia przewozu towaru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przeprowadzanej kontroli 

przewozu towarów przewożonych w wykonaniu zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy w trakcie 

jej prowadzenia. 

2. W przypadku niemożności poinformowania o kontroli, o której mowa w ust. 1, w trakcie jej prowadzenia, 

niezwłocznie po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o kontroli 

przewozu towarów przewożonych w wykonaniu zobowiązania określonego w § 2 ust. 1 umowy oraz 

o wynikach tej kontroli, w szczególności w przypadku, gdy dalszy przewóz towarów wymaga dokonania 

Zgłoszenia. 
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Załącznik nr 13 do umowy 

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA OBSZARACH I W OBIEKTACH POCZTY POLSKIEJ S.A. 

I BEZPIECZNEGO UŻYWANIA SPRZĘTU  

 

I. Słowniczek 

Poniższe wyrażenia pisane w załączniku dużą literą oznaczają: 

1) PP – „Poczta Polska Spółka Akcyjna”, 

2) Terminal – budynek będący własnością lub administrowany przez PP, w którym dozwolony jest ruch 

pojazdów kołowych. 

 

II. Zasady ogólne 

1. Osoba poruszająca się na obszarze lub w obiekcie PP, w tym kierująca pojazdem kołowym lub 

wewnętrznym środkiem transportu, zobowiązana jest do: 

1) zachowania szczególnej ostrożności ze względu na ruch pieszych, pojazdów kołowych 

i wewnętrznych środków transportu, 

2) stosowania się do przepisów oraz zasad bhp i ppoż. 

2. W przypadku stwierdzenia grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie 

powiadomić przedstawiciela PP. W razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia należy wstrzymać 

pracę i podjąć niezbędne kroki w celu uniknięcia lub usunięcia zagrożenia. 

3. W przypadku ogłoszenia ewakuacji obszaru lub obiektu PP osoby przebywające na tym obszarze lub  

w tym obiekcie powinny niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania czynności i stosować się do poleceń 

osób kierujących akcją. 

4. Na obszarach i w obiektach PP zabronione jest: 

1) wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych, 

2) palenie tytoniu i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

5. Zabronione jest pozostawianie ładunku, pojazdu lub wewnętrznego środka transportu na drodze 

pożarowej, drodze ewakuacyjnej, drodze dla ruchu kołowego, ciągu komunikacyjnym wyznaczonym dla 

pieszych (chodniku) oraz w miejscu do tego nie przeznaczonym. 

 

III. Zasady ruchu pieszego na obszarach PP na otwartej przestrzeni 
1. Pieszy na otwartej przestrzeni może poruszać się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych wyznaczonych 

dla pieszych (chodnikach). W razie ich braku może poruszać się po drodze dla ruchu kołowego, przy 

czym w takim przypadku pieszy zobowiązany jest do poruszania się lewą stroną drogi, jak najbliżej jej 

krawędzi, i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2. Piesi idący po drodze dla ruchu kołowego są obowiązani iść jeden za drugim. 

3. Pieszy przechodząc przez drogę dla ruchu kołowego jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom 

i do przeciwległej krawędzi drogi dla ruchu kołowego iść drogą najkrótszą prostopadle do osi drogi dla 

ruchu kołowego. 

4. Pieszemu zabrania się: 

1) wchodzenia na drogę dla ruchu kołowego: 

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, 

2) przechodzenia przez drogę dla ruchu kołowego w miejscu ograniczonej widoczności drogi, 

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez 

drogę dla ruchu kołowego, 

4) przebiegania przez drogę dla ruchu kołowego. 

 

IV. Zasady ruchu pojazdów kołowych i pieszych w Terminalu 

1. W czasie przebywania w Terminalu pieszy zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej. 

2. Pieszy może wchodzić i wychodzić z Terminala wyłącznie wyznaczonymi wejściami i wyjściami. 

3. Pieszy zobowiązany jest do poruszania się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi przeznaczonymi dla 

pieszych. W razie ich braku może poruszać się po drodze dla ruchu kołowego, przy czym w takim 

przypadku pieszy zobowiązany jest do poruszania się lewą stroną drogi, jak najbliżej jej krawędzi, 

i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 
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4. Uczestnik ruchu znajdujący się na drodze dla ruchu kołowego oraz osoba znajdująca się w pobliżu takiej 

drogi zobowiązany jest unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócać 

spokój lub porządek w pracy oraz narażać kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również 

zaniechanie. 

5. Jeżeli uczestnik ruchu spowodował zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, jest obowiązany przedsięwziąć 

niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie było to możliwe, powinien 

o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu. 

 

V. Zasady używania wózka mechanicznego 

1. Używanie wózka jest dozwolone wyłącznie zgodnie z: 

a) przepisami i zasadami bhp i ppoż., 

b) jego przeznaczeniem po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi wózka oraz z instrukcją 

bezpiecznego użytkowania wózka. 

2. Wózek może być używany wyłącznie do transportu ładunków paletowych o masie nie większej niż 450 kg 

w magazynach, halach produkcyjnych, placach składowych oraz do przemieszczania ładunku na 

samochodach ciężarowych. 

3. Przed użyciem wózka należy: 

a) sprawdzić stan techniczny wózka, 

b) sprawdzić działanie wózka bez obciążenia, 

c) umieścić informację o wykonaniu czynności określonych w pkt a) i pkt b) w dokumentach 

eksploatacyjnych wózka. 

4. Podczas załadunku, transportu i rozładunku należy zachować bezpieczną odległość od ludzi pracujących 

na sąsiadujących stanowiskach. 

5. Ładunek na wózku należy rozmieścić równomiernie na widłach zgodnie z rysunkiem 1. 

 
6. Ładunek podnosi się za pomocą siłownika hydraulicznego i pompy hydraulicznej tłoczkowej, wykonując 

wahadłowy ruch dyszla (w górę i w dół) przy położeniu dźwigni sterowania w pozycji „C” na rysunku 2. 

7. Ładunek opuszcza się, naciskając dźwignię sterowania do pozycji „A” na rysunku 2. 

8. Podczas przemieszczania wózka dźwignia sterowania musi być w położeniu „B” na rysunku 2. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 
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9. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki wózka należy zaprzestać użycia wózka i powiadomić 

przedstawiciela PP. 

10. Zabronione jest: 

a) pozostawianie wózka z ładunkiem w pozycji podniesionej, 

b) podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie przy użyciu wózka ładunku o masie przekraczającej 

dopuszczalny udźwig wózka, 

c) przemieszczanie przy użyciu wózka ładunku o masie większej niż określona w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa określających dopuszczalne masy przemieszczanych 

przedmiotów, ładunków lub materiałów przez pracowników, 

d) przewożenie osób i jeżdżenie na wózku. 

 

VI. Zasady używania wózka jezdniowego unoszącego 

1. Używanie wózka jest dozwolone wyłącznie w sposób zgodny z: 

a) przepisami i zasadami bhp i ppoż., 

b) jego przeznaczeniem określonym instrukcji wózka jezdniowego. 

2. Wózek może być obsługiwany wyłącznie przez osobę, która: 

a) ukończyła 18 lat i posiada, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, uprawienia 

do obsługi wózków jezdniowych unoszących, 

b) została zapoznana z instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez 

Wykonawcę, ryzykiem zawodowym i instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych, 

c) jest w dobrym stanie psychofizycznym, wypoczęta i trzeźwa, 

d) jest ubrana w obuwie ochronne i odzież bez luźnych i zwisających elementów, 

e) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego unoszącego. 

3. Wózek może być używany wyłącznie do transportu ładunków paletowych w magazynach, halach 

produkcyjnych, placach składowych oraz do przemieszczania ładunku na samochodach ciężarowych. 

4. Przed użyciem wózka należy: 

a) sprawdzić prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, 

mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu roboczego, 

b) sprawdzić sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-

kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora wózka i osoby 

współuczestniczące w pracach transportowych, 

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w pkt a) lub pkt b) zgłosić je 

przedstawicielowi PP, 

d) umieścić informację o wykonaniu czynności określonych w pkt a) i pkt b) w dokumentach 

eksploatacyjnych wózka, 

e) sprawdzić, czy są zamknięte klapy, pokrywy oraz założone osłony. 

5. Podczas obsługi wózka osoba go obsługująca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na 

wykonywane czynności, otoczenie i mogące znajdować się w pobliżu inne osoby. 

6. Podczas załadunku, transportu i rozładunku należy: 

a) zachować bezpieczną odległość od ludzi pracujących na sąsiadujących stanowiskach, 

b) zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla 

pieszych, 

c) przestrzegać ograniczeń prędkości obowiązujących na terenie Terminala, 

d) stosować zasady obowiązujące podczas ruchu na drogach publicznych, 

e) unikać nagłego zatrzymywania, szybkiego skręcania oraz wyprzedzania w miejscach o złej 

widoczności, 
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f) podjechać pod ładunek zębami wideł tak głęboko, jak jest to możliwe, 

g) przed pozostawieniem wózka zabezpieczyć go tak, aby nie mogły z niego korzystać osoby 

nieuprawnione (poprzez wyjęcie kluczyków ze stacyjki lub jej zakodowanie). 

7. Zabronione jest: 

a) używanie wózka przez osobę nie posiadającą uprawnień do obsługi wózków jezdniowych 

unoszących, 

b) używanie wózka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, 

c) używanie niesprawnego wózka, 

d) pozostawianie wózka z ładunkiem w pozycji podniesionej, 

e) podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie przy użyciu wózka ładunku o masie przekraczającej 

dopuszczalny udźwig wózka, 

f) używanie wózka do przewożenia osób. 

8. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki wózka należy natychmiast przerwać pracę i powiadomić 

przedstawiciela PP. 

9. Po zakończeniu pracy wózkiem należy dokonać wpisu w dokumentach eksploatacyjnych wózka. 

 

VII. Zasady używania wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia 

1. Używanie wózka jest dozwolone wyłącznie w sposób zgodny z: 

a) przepisami i zasadami bhp i ppoż., 

b) jego przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka jezdniowego podnośnikowego. 

2. Wózek może być obsługiwany wyłącznie przez osobę, która: 

a) ukończyła 18 lat i posiada, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, uprawienia 

do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, 

b) została zapoznana z instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez 

Wykonawcę, ryzykiem zawodowym i instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych, 

c) jest w dobrym stanie psychofizycznym, wypoczęta i trzeźwa, 

d) jest ubrana w obuwie ochronne i odzież bez luźnych i zwisających elementów, 

e) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego  

z mechanicznym napędem podnoszenia . 

3. Przed użyciem wózka należy: 

a) sprawdzić prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, 

mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu roboczego, 

b) sprawdzić sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-

kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora wózka i osoby 

współuczestniczące w pracach transportowych, 

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w pkt a) lub pkt b) zgłosić je 

przedstawicielowi PP, 

c) umieścić informację o wykonaniu czynności określonych w pkt a) i pkt b) w dokumentach 

eksploatacyjnych wózka, 

d) sprawdzić, czy są zamknięte klapy, pokrywy oraz założone osłony. 

4. Przed uruchomieniem wózka należy ustawić obydwie stopy na platformie operatora. 

5. Podczas obsługi wózka osoba go obsługująca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na 

wykonywane czynności, otoczenie i mogące znajdować się w pobliżu inne osoby. 

6. Osoba obsługująca wózek zobowiązana jest: 

a) zachować bezpieczną odległość od osób pracujących na sąsiadujących stanowiskach, 

b) zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla 

pieszych, 

c) przestrzegać ograniczeń prędkości obowiązujących na terenie Terminala, 

d) stosować zasady obowiązujące podczas ruchu na drogach publicznych, 

e) unikać nagłego zatrzymywania, szybkiego skręcania oraz wyprzedzania w miejscach o złej 

widoczności, 

f) zachować bezpieczny odstęp od poprzedzających go pojazdów i osób, co umożliwi ewentualne 

bezpieczne wyhamowanie, 

g) przewozić jednostki ładunkowe (np. palety) pojedynczo, 

h) podjechać pod ładunek zębami wideł tak głęboko jak to tylko możliwe, 
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i) przewozić ładunek tylko z widłami opuszczonymi na wysokość 15-30 cm nad ziemią oraz z masztem 

wózka odchylonym do tyłu, 

j) w trakcie załadunku lub rozładunku pojazdu samochodowego sprawdzać i niwelować różnice 

poziomów pomiędzy rampą a podłogą przedziału ładunkowego, 

k) przed pozostawieniem wózka zabezpieczyć go tak, aby nie mogły z niego korzystać osoby 

nieupoważnione (poprzez wyjęcie kluczyków ze stacyjki i zamknięcie kabiny). 

6. Zabronione jest: 

a) używanie wózka przez osobę nie posiadającą uprawnień do obsługi wózków jezdniowych 

podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, 

b) używanie wózka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, 

c) używanie niesprawnego wózka, 

d) używanie wózka jako podpory do wspinania się, 

e) używanie wózka do przewożenia osób, 

f) używanie wózka do pchania innych pojazdów, 

g) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas jazdy, 

h) przewożenie na widłach wózków typu „corletta”, 

i) przewożenie dwóch jednostek ładunkowych obok siebie lub jednej na drugiej, 

j) przewożenie uszkodzonych pomocniczych środków załadunkowych (np. palet), 

k) podnoszenie, opuszczanie i przemieszczanie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny 

udźwig wózka, 

l) po wejściu na platformę operatora wystawianie stopy poza jej obrys, 

m) opuszczanie lub podnoszenie przewożonego ładunku w czasie jazdy wózka, 

n) podczas przerw w pracy pozostawianie wózka z podniesionymi widłami, z podniesionym ładunkiem 

oraz z włączonym silnikiem. 

7. Po zakończeniu pracy wózkiem należy: 

a) odstawić wózek na wyznaczone miejsce, 

b) opuścić widły na podłoże, 

c) zaciągnąć hamulec ręczny, 

d) wyłączyć silnik, 

e) zakręcić zawór butli gazowej (w przypadku zasilania gazem), 

f) wyjąć kluczyki ze stacyjki i przekazać je przedstawicielowi PP, 

g) dokonać wpisu w dokumentach eksploatacyjnych wózka. 

 



 

 

Załącznik nr 14 do umowy 

 

ZASADY DOKUMENTOWANIA WYKONANIA UMOWY 

 

1. Osoba wykonująca w zakresie Usługi przewożenia przesyłek towarowych w  celu świadczenia usług 

logistycznych przewóz Przesyłki zobowiązana jest do uzyskania potwierdzenia wykonania przewozu w 

miejscu rozładunku Przesyłki  na wykazie ładunku. 

2. Potwierdzeniem jest podpis pracownika Zamawiającego wraz z datą złożenia podpisu i ewentualnie 

odciskiem pieczęci imiennej pracownika Zamawiającego, a jeżeli miejscem podstawienia do rozładunku 

Przesyłki nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego – podpis odbiorcy Przesyłki albo jego 

przedstawiciela wraz z datą złożenia podpisu. 

3. Zamawiający sporządza comiesięcznie miesięczne zestawienie zbiorcze zrealizowanej Usługi  w danym 

miesiącu kalendarzowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do umowy „Wzór miesięcznego 

zestawienia zbiorczego zrealizowanej Usługi” i przekazuje je Wykonawcy do 4. dnia roboczego 

następnego miesiąca w formie elektronicznej - listem elektronicznym przesłanym na adres osoby 

określonej w § 15 ust. 6 umowy - albo w formie pisemnej na adres określony w § 15 ust. 1 umowy. 

4. W terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanej 

Usługi w danym miesiącu kalendarzowym Wykonawca może zgłosić zastrzeżenia w zakresie 

prawidłowości zestawienia w formie elektronicznej - listem elektronicznym przesłanym na adres osoby 

określonej w § 15 ust. 5 umowy - albo w formie pisemnej na adres określony w § 15 ust. 1 umowy. 

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń w zakresie prawidłowości zestawienia 

w terminie określonym w zdaniu pierwszym uważa się, że zestawienie zostało sporządzone prawidłowo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń w zakresie prawidłowości zestawienia, 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń Strony wyjaśnią zasadność zastrzeżeń, 

a w przypadku uznania, że zastrzeżenia są zasadne (choćby w części), Zamawiający sporządza 

poprawione miesięczne zestawienie zbiorcze zrealizowanej Usługi i przekazuje je Wykonawcy 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 



Załącznik nr 15 do umowy

Długość kursu stałego 

wykonanego pojazdem 

(w kilometrach):

IVb

………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis)

Wykonawca/osoba reprezentująca Wykonawcę

Razem

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZREALIZOWANEJ USŁUGI 

W miesiącu:

Dotyczy umowy nr:

Lp. Data
Numer kursu 

(relacja)

Zamawiający/osoba reprezentująca 

Zamawiającego

………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, podpis)

Długość trasy dodatkowej 

do kursu stałego  zleconej  

zgodnie z umową  

(w kilometrach):



Załącznik nr 16 do umowy 
 

KARY UMOWNE 
 

Lp.  Przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
Wysokość 

kary umownej 
w złotych 

1 
Niespełnienie wymagań określonych w umowie przez pojazd przy wykorzystaniu którego 
jest albo ma być wykonywana umowa  

100 

2 

Nie zasłonięcie wszystkich znaków podstawowych (logo) Zamawiającego, którymi 
oznakowany jest pojazd przy wykorzystaniu którego świadczona jest Usługa , w czasie, 
w którym pojazd ten jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej – 
z wyłączeniem czasu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego 

500 

3 
Nieprzyjęcie Przesyłek do przewozu w miejscu określonym w umowie, w przypadku gdy 
Wykonawca zobowiązany był do dokonania przewozu Przesyłek przy wykorzystaniu 
pojazdu kategorii IVb  

500 

4 
Opóźnienie w przyjęciu Przesyłek do przewozu (tzn. podstawieniu do załadunku) 
w miejscu określonym w umowie przekraczające 120 minut 

300 

5 
Opóźnienie w przyjęciu Przesyłek do przewozu (tzn. podstawieniu do załadunku) 
w miejscu określonym w umowie nie przekraczające 120 minut – za każde rozpoczęte 
30 minut opóźnienia 

30 

6 Utrata lub uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki przyjętej do przewozu 300 

7 Niewydanie w miejscu określonym w umowie Przesyłki przyjętej do przewozu 100 

8 
Opóźnienie w przyjeździe pojazdu przy wykorzystaniu którego przewożona jest 

Przesyłka do miejsca wydania Przesyłki określonego w umowie – za każde rozpoczęte 
30 minut opóźnienia 

100 

9 Utrata listu przewozowego albo wykazu ładunku albo protokołu ustalenia stanu Przesyłki 50 

10 Przyjęcie do przewozu Przesyłki bezpośrednio od klienta Zamawiającego 1000 

11 

Naruszenie obowiązku posiadania i noszenia w widocznym miejscu przez osoby 
wykonujące czynności w zakresie świadczenia Usługi  w czasie wykonywania tych 
czynności plakietki imiennej zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do 
umowy 

30 

 



Załącznik nr 17 do umowy 
 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O ZASADACH KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ 

MONITORUJĄCYCH POJAZDY, DEDYKOWANYCH DLA USŁUG 

REALIZOWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW PP S.A. 

 

 

Użyte w niniejszej informacji wyrażenia oznaczają: 

a) Przedmiot Użyczenia – Urządzenie monitorujące wraz z akcesoriami, 

b) Użytkownik – osoba wykonująca czynności w zakresie świadczenia Usługi A, która będzie używała lub 

używa Urządzenia monitorującego, 

c) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która zawarła z Zamawiającym Umowę, 

d) Umowa – umowa zawarta w dniu ……………………… nr……………………… , 

e) Zamawiający – „Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. 

 

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do używania Przedmiotu Użyczenia zgodnie z przeznaczeniem 

i właściwościami oraz wyłącznie w celu i w czasie wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi. 

2. Użytkownik nie może: 

a) instalować oprogramowania w Przedmiocie Użyczenia ani odinstalowywać ani dokonywać zmian 

oprogramowania zainstalowanego w Przedmiocie Użyczenia, 

b) usuwać karty SIM z Urządzenia monitorującego, 

c) wyłączać ani zakłócać działania odbiornika GPS znajdującego się w Urządzeniu monitorującym, 

d) usuwać uszkodzeń ani wad fizycznych Przedmiotu Użyczenia. 

3. Zamawiający ponosi koszty eksploatacji Przedmiotów Użyczenia w zakresie usług telekomunikacyjnych, 

z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Wykonawca ponosi koszty eksploatacji Przedmiotu Użyczenia wynikające z używania Przedmiotu 

Użyczenia niezgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy „Zasady używania Urządzeń monitorujących”, 

przeznaczeniem lub właściwościami. 

5. Zamawiający może uzyskać informację o miejscu, w którym w danym czasie znajduje się używane przez 

Wykonawcę Urządzenie monitorujące ze względu na wyposażenie tego Urządzenia monitorującego 

w odbiornik GPS. 



Załącznik nr 18 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z „Informacją dla Użytkowników o zasadach korzystania z urządzeń 

monitorujących pojazdy, dedykowanych dla usług realizowanych przez podwykonawców PP S.A.” 

i zobowiązuję się postępować zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Zostałam/em przeszkolony ze sposobu używania Urządzeń monitorujących i nabyłam/em wiedzę 

i umiejętności niezbędne do używania Urządzeń monitorujących. 

 

 

………………………………………… 

miejscowość i data złożenia oświadczenia 

……………………………………………………… 

imię, nazwisko, podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 



 

Załącznik nr 19 do umowy 

 

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDU 

 

Opis techniczny oznakowań 

 

Rodzaj materiału: folia wylewana ORACAL 951 

Kolory serii 951: 

Czerwony - 032 

Żółty - 216 

Biały - 010 

 

Okres użytkowania, przy ekspozycji na płaszczyźnie pionowej na zewnątrz, w warunkach pogodowych 

typowych dla klimatu panującego w Europie Środkowej): co najmniej okres świadczenia Usługi A 

 

Oznakowanie odporne na mycie pojazdów w myjniach mechanicznych. 

 

Czcionka logotypu: Calibri Normal 

 

Długość każdego pasa musi być odpowiednia do długości albo szerokości pojazdu (zależy od marki i typu 

pojazdu) - długości pasów podane we wzorach oznakowania są orientacyjne. 

 



Załącznik nr ... do umowy

*wymiary poszczególnych furgonów mogą się nieznacznie różnić

 cm

 cm

 cm
 cm

 cm

Wzór oznakowania pojazdu  kategorii IVb



tył 1 sztukaprzód 1 sztuka

2 sztuki

 tył 1 sztuka przód 1 sztuka

 sztuki

99 cm

Uwaga: podane długości pasów są szacunkowe

Załącznik nr ... do umowy

Uwaga: podane długości  czerwonych pasów są szacunkowe
(ostateczna ich długość zależy od modelu pojazdu)

Pliki produkcyjne dla IVb  kategorii pojazdu



24
,5

 c
m

Załącznik nr ... do umowy

*wymiary poszczególnych furgonów mogą się nieznacznie różnić

Wzór oznakowania pojazdu  kategorii IVb



tył 1 sztuka

przód 1 sztuka

2 sztuki

tył 1 sztuka

przód 1 sztuka

 sztuki

99 cm

Uwaga: podane długości  czerwonych pasów są szacunkowe
(ostateczna ich długość zależy od modelu pojazdu)

Załącznik nr ... do umowyPliki produkcyjne pojazdu kategorii IVb
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Załącznik nr 20 do umowy 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW, 

których pracownicy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę 

 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: 

1) pracodawcy - rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę, 

2) pracowniku – rozumie się przez osobę fizyczną wykonującą pracę na podstawie stosunku pracy, osobę 

fizyczną wykonującą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobę prowadzącą w zakładzie 

pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. 

 

§ 2 

Pracodawcy oświadczają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu 

..................................................... (adres miejsca wykonywania pracy) ................................................... – 

zwanym dalej miejscem pracy - w okresie od ………........................... do………....................... . 

 

§ 3 

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z wyznaczonym koordynatorem ds. bhp sprawującym 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu pracy w zakresie 

i w celu zapewnienia pracownikom w miejscu pracy bezpiecznej i higienicznej pracy. 

 

§ 4 

Pracodawcy wyznaczają koordynatora ds. bhp, którym będzie ........................ (imię, 

nazwisko)…………………………..., nr tel. …………………. adres poczty elektronicznej 

………………………………… , który sprawować będzie osobiście nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu pracy. 

 

§ 5 

Koordynator ds. bhp ma prawo i obowiązek do: 

1) sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które jednocześnie wykonują 

pracę w miejscu pracy, 

2) egzekwowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

poprzez wydawanie wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w miejscu pracy poleceń 

ustnych i pisemnych, 

3) występowania do każdego z pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

4) współdziałania ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom, którzy jednocześnie 

wykonują pracę w miejscu pracy poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie służbie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wniosków, zaleceń oraz informacji o nieprawidłowościach, 

5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia lub procesu pracy w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, klientów lub innych osób, 
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6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych oraz osoby, która 

swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

własnego lub innych osób. 

 

§ 6 

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników: 

1) okresowo, według ustaleń pracodawców, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli 

pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa 

pracy; 

2) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy oraz ochronę przeciwpożarową, 

b) przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

c) przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych z wykonywaniem pracy 

w miejscu pracy, 

d) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do: 

i. udzielania pierwszej pomocy, 

ii. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

e) udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz 

ochronę przeciwpożarową, 

b) zapoznania pracowników z otrzymaną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz informacją 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia, o których mowa w pkt 2) ppkt b) i ppkt c), 

c) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego innych procedur i wytycznych 

dotyczących bezpieczeństwa pracowników, 

d) zobowiązania pracowników Wykonawcy do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), 

które zostały im udostępnione do wykonywania czynności w zakresie świadczenia Usługi A; 

4) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół 

powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika; ustalenie przyczyn i okoliczności 

wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 7 

Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w miejscu pracy są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 8 

Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia wszystkim osobom 

wykonującym pracę na obszarze będącym własnością lub administrowanym przez Zamawiającego 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 



 
Załącznik nr 21 do umowy  

 
Klauzula antykorupcyjna  
 

1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywanie Umowy zachowują należytą staranność i 

stosować się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania działaniom o 

charakterze korupcyjnym zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane 

podmioty gospodarcze Stron. 

2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do 

obowiązujących Strony procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i 

wydatków, przestrzegania postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących Strony w zakresie 

przeciwdziałania konfliktowi interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego 

zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane 

lub powiązane podmioty gospodarcze Stron. 

3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich 

właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, 

ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, 

że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani 

nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub 

inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych: 

 -żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony; 

 -żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję 

publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym następuje realizacja 

Umowy;  

-żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;  

-żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących 

skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym 

niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie 

przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy administracji publicznej w Polsce i na 

terenie Unii Europejskiej. 

4. Kontrahent akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może 

spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś 

Kontrahentowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym przypadku 

naruszenia niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy 

informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania 

Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami. 

6. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zapewnia, iż w 

okresie realizacji Umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego 

zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: etyka@poczta-

polska.pl. 

7. Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie wykluczają, nie 

zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub 

administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i na terenie Unii Europejskiej. 

mailto:etyka@poczta-polska.pl
mailto:etyka@poczta-polska.pl

