
  

 

UMOWA 

 

 

Zawarta w Ostrowi Mazowieckiej  dnia  ............................ roku pomiędzy: 

 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o.,  

ul. B. Prusa 66, Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych  

reprezentowanym przez: 

Paweł Mieczkowski  Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

NIP………………….. , REGON…………………….. 

Reprezentowanym przez:  

 

………………………………………… 

 

Zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm..),  na podst. art. 4 pkt. 8           

cytowanej ustawy. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przesyłka hybrydowa w obrocie krajowym, 

polegającej na przyjęciu przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki czyli wyodrębnionej części platformy IT, jej 

wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie 

papierowej.  

2. W ramach usługi Nadawca może skorzystać z: 

1) przesyłki nierejestrowanej (List i Faktura), 

2) przesyłki poleconej (List i faktura), 

3) przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru,   

zgodnie z ofertą z dnia…………. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 



2. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wymienione w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z wymogami określonymi właściwymi 

przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Zapytaniu ofertowym. 

 

§2  

1. Szczegółowe zasady i warunki świadczenia usługi przesyłka hybrydowa, parametry 

techniczne materiałów produkcyjnych, odpowiadające specyfikacji urządzeń technicznych 

wykorzystywanych w procesie realizacji usługi określa Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

2. Nadawca będzie przekazywał do realizacji prawidłowy plik elektroniczny - sterujący wraz 

z plikiem zawierającym treść korespondencji do wydruku z wykorzystaniem jednego 

z dostępnych kanałów komunikacji (Web Service, SFTP, funkcjonalność platformy IT 

dostępna z poziomu strony internetowej), zgodnie z wymogami wskazanymi Załączniku 

nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Informacje o elektronicznej skrzynce oraz archiwizacji danych zgromadzonych tam przez 

Zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapewnia stałą dostępność elektronicznej skrzynki na platformie IT. 

5. Zamawiający, który korzysta z elektronicznej skrzynki, akceptuje warunki techniczne jej 

funkcjonowania opisane i dostępne w dokumentacji umieszczonej na Platformie IT. 

6. Dane niezbędne do logowania zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę               

w terminie 5 dni po podpisaniu Umowy przez Strony na adres e-mail: 

sekretariat@gkostrow.pl wskazany, jako adres służący do założenia elektronicznej 

skrzynki na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający, przygotowując przesyłkę hybrydową, może jako dane nadawcy podać 

wyłącznie własne dane. 

8. Instrukcja korzystania z usługi przesyłka hybrydowa za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki czyli wyodrębnionej części platformy IT  wymagania techniczne dostępne są po 

zalogowaniu się w elektronicznej skrzynce   lub zostaną przekazane przez przedstawiciela 

Wykonawcy. 

9. Maksymalny rozmiar pliku elektronicznego z danymi do wydruku zawierającego 

informacje umożliwiające prawidłową realizację usługi, w tym dane adresowe wraz                  

z plikiem zawierającym treść korespondencji wynosi 50 MB.  

10. Na podstawie importowanych danych, w ramach platformy IT następuje przetworzenie 

danych i wygenerowanie przez platformę IT wiadomości elektronicznych dla 

poszczególnych przesyłek hybrydowych, sparametryzowanych według danych 

określonych przez Zamawiającego.  

11. Nieprawidłowy plik nie jest przyjmowany do realizacji i automatycznie generowana jest 

informacja o błędach, która udostępniana jest w ramach funkcjonalności elektronicznej 

skrzynki. 

12. Wykonawca  zapewni potrzebne do realizacji usługi materiały tj. papier i koperty.   

13. Przewidywany czas przygotowania papierowej formy przesyłki, tj. jej wydrukowanie               

i zakopertowanie oraz dostarczenie do adresata, do którego nie wlicza się sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy nie może być dłuższy niż 7 dni. 

 

§ 3 

 Termin wykonania usługi strony ustalają na 12 miesięcy od daty  podpisania umowy. 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@gkostrow.pl


§4 

 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wzajemne rozliczenia będą odbywały się na podstawie    

faktur dostarczanych Zamawiającemu po upływie okresu rozliczeniowego wg wartości 

obliczonej  na podstawie rzeczywistej ilości przesyłek zgodnie ze stawkami jednostkowymi 

określonymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.    Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od zakończenia 

okresu rozliczeniowego. 

4.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem,  na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 14 dni, od daty  wystawienia  faktury  VAT. Na przelewie Zamawiający 

zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV Nr…… Umowa Nr………” 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

6.   Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

7.  Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe           

(art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego) oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług 

do czasu uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury 

płacone będą przez Klienta na podstawie noty odsetkowej. 

8.  W przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 

dni kalendarzowych od wskazanego w ust. 4 terminu zapłaty, usługa nie będzie realizowana. 

Wykonawca jest uprawniona do zawieszenia świadczenia usługi. Ponowne świadczenie 

usługi nastąpi po odnotowaniu zapłaty całości zaległego wynagrodzenia wraz z należnymi 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunku bankowym Wykonawcy. 

9.  Usługa przesyłka hybrydowa podlega opodatkowaniu VAT stawką podstawową. 

10.  Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów  

i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od 

towarów i usług według obowiązującej stawki. 

11. Strony ustalają, że faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres wskazany            

w komparycji umowy. 

12. Zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur VAT, określonych w ust. 12, nie wymaga 

aneksu do umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Stron. 

 

§ 5 

1. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie, 

zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

 

 



3.  Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się: 

a) opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy, o  którym  

mowa w § 2 ust. 4 oraz ust. 6. przekraczające 14 dni kalendarzowych licząc od  terminu 

realizacji przedmiotu Umowy, 

b) opóźnienie w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 13 

przekraczające 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania Wykonawcy prawidłowego 

pliku elektronicznego. 

4.  Dodatkowo Zamawiającemu, prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;             

w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy 

bez uzasadnionych przyczyn lub nie dokonuje realizacji umowy mimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności                       

w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach 

odstąpienia od umowy, o których mowa powyżej. Odstąpienie uznaje się za skuteczne              

z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenie o odstąpieniu. 

 

                                                                              § 6 

1. Osobami do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

a. obsługa umowy: …………………………………………….. 

b. zgłoszenie naruszeń przetwarzania danych osobowych …………………………………. 

2) po stronie Wykonawcy:  

a. obsługa umowy:………………………… 

b. zgłoszenie naruszeń przetwarzania danych osobowych …………………………………. 

2. Strony niezwłocznie wzajemnie powiadamiają się o zmianie osób upoważnionych do                     

kontaktów w zakresie realizacji niniejszej Umowy. 

3  Zmiana osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej Umowy nie    

wymaga sporządzenia aneksu. Strona inicjująca zmiany zobowiązana jest przekazać drugiej 

Stronie nowe dane na piśmie. 

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają, że warunki zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz informacje  

i materiały przekazywane lub wytworzone w trakcie jej realizacji stanowią informacje 

chronione.  

2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1            

w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony może łączyć się                              

z odpowiedzialnością cywilną i karną. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 

także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

 

 

 



§ 8 

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 

(„RODO”), przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów w zakresie imienia                   

i nazwiska i adresu, na czas realizacji umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych 

osobowych powierzonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których powyższe dane dotyczą. 

3. Wykonawca może przetwarzać powierzone jej dane osobowe poprzez wykonywanie 

wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 Umowy  

w zakresie przyjęcia przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki czyli wyodrębnionej części platformy IT , jej 

wydrukowaniu i zakopertowaniu.  

4. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez 

osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy i zostały zapoznane z zasadami ich ochrony. 

5. Wykonawca oświadcza, iż w toku przetwarzania danych osobowych stosować będzie 

środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO oraz 

postanowień niniejszej umowy, w szczególności zobowiązuje się do: 

1) każdorazowego, niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia 

naruszenia, informowania Zamawiającego na adres email podany w § 6 ust. 1                      

o przypadkach naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, zawierającego 

informacje wymagane na podstawie art. 33 ust. 3 RODO, 

2) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających na 30 dni 

przed planowanym terminem zmiany. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy, do całkowitego              

i trwałego usunięcia danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania, 

chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje 

podstawy w przepisach prawa. 

8. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych 

osobowych także po ustaniu niniejszej Umowy. 

 

 

§ 9 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) załącznik nr 1 -Formularz ofertowy 

2) załącznik nr 2- Regulamin świadczenia usług. 

3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 



4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 10 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                     w Ostrowi Mazowieckiej 

Sp. z o.o.,  ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes 

Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, 

której są Państwo stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma 

charakter  dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych   w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek                         i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                         w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                           i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                       w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji                  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.    

 

 

 

 

        Zamawiający:                                                                         Wykonawca: 

 

 

 

 

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

                                                      


