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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór umowy 

 
UMOWA nr ……………………………. 

 
o korzystanie z usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

 
zawarta w dniu ………………. 2018 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
Nr indentyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, Regon 000001301 (VAT UE PL 8960005408),  
który reprezentuje: 
……………………………… 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

oraz 
firmą ………………………….. z siedzibą ……………………………………………………,  
NIP …………………………………….., Regon ………………………………… 

działającą na podstawie wpisu do ……………………………………………………………………………………………. 
którą reprezentuje: 
………………………………. 
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”. 
 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym                

nr  ……………….. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp                   

z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.). 

 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na 
rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 
 

§2 
1. Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią: 

a) Prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983 z póź.zm.), 
b) Prawo pocztowe (Dz.U. 2017.1481 z późn.zm.), 
c) Oferta cenowa Wykonawcy. 

2. Usługa, o której mowa w § 1 będzie realizowana przez Wykonawcę na warunkach i zasadach 
określonych w SIWZ i w regulaminach Wykonawcy:  
a) ………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………… 

 
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a regulaminami 
Wykonawcy, pierwszeństwo mają postanowienia SIWZ. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 
1 ustawy z dn. 23.11.2012 r. Prawo pocztowe  pod nr …………………………………….. 

 
§ 3 

1. Usługa, o której mowa w §1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących terminach, pod warunkiem ich 
nadania do godz. 15.00: 

 
a) przesyłki krajowe standardowe – doręczane adresatom maksymalnie do 24 godzin od 

godziny odebrania przesyłki przez kuriera; 
b) przesyłki krajowe terminowe – doręczane adresatom nie  później niż następnego dnia 

roboczego  do godz. 9.00, 10.00 lub do godz. 12.00; 
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c) przesyłki międzynarodowe standardowe na terenie Europy doręczane adresatom nie 
później  niż w ciągu 8 dni roboczych po dniu, w którym nastąpił odbiór przesyłki od 
Zamawiającego, 

d) przesyłki międzynarodowe standardowe do krajów pozaeuropejskich – doręczane 
adresatom nie później  niż w ciągu 8 dni roboczych  po dniu,  w którym nastąpił odbiór 
przesyłki od Zamawiającego. 

§ 4 
Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego odbywać się będzie na następujących warunkach: 

 
1. Usługa będzie zlecana drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji internetowej, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. Zlecenia będą przekazywane  przez pracowników 
Zamawiającego w godzinach: od godz. 7.30 do godz.17.00. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy (kurier) zobowiązany będzie do odbioru przesyłki w terminie do      
…….…… godzin od godziny złożenia zlecenia przez pracownika Zamawiającego. Odbiór 
przesyłki od Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 
7.30 do godz. 20.00 z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadania przesyłki w sobotę po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wykonawcą możliwości realizacji usługi. 

4. Przesyłki będą opakowane i zaadresowane przez Zamawiającego. 
5. Każdorazowo dowodem potwierdzającym   zlecenie  przez  Zamawiającego usługi 

kurierskiej  będzie  wypełniony  i podpisany  przez  pracownika  Zamawiającego  list 
przewozowy,  sporządzony  według wzoru obowiązującego u Wykonawcy stanowiący        
załącznik nr 4. Jeden egzemplarz listu przewozowego jest przeznaczony dla 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia przez kuriera kopert dla przesyłek do       
1 kg, blankietów listów przewozowych, a także druków potwierdzenia odbioru (jeżeli jest 
wymagany), chyba że blankiet zostanie wygenerowany przez pracownika Zamawiającego 
za pośrednictwem aplikacji internetowej. 

7. List przewozowy będzie zawierał następujące dane: 
a) datę nadania przesyłki; 
b) dokładne dane nadawcy przesyłki, tj. nazwę jednostki Zamawiającego wraz z adresem 

oraz  imię i nazwisko pracownika nadającego przesyłkę; 
c) dokładne dane adresata przesyłki, tj. pełny adres z kodem pocztowym i nazwą kraju, imię  

i nazwisko lub nazwę adresata; 
d) warunki realizacji usługi – wymagany przez nadawcę termin (data i godzina dostarczenia 

przesyłki); 
e) czytelny podpis nadawcy; 
f) czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę. 

8. Wykonawca podpisując list przewozowy gwarantuje ubezpieczenie przesyłki wg stawek 
obowiązujących u Wykonawcy. W takim przypadku składka ubezpieczeniowa pokrywana jest 
przez Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje możliwość ubezpieczenia 
dodatkowego. W tym wypadku składka ubezpieczenia dodatkowego pokryta zostanie przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany  jest dostarczyć do adresata przesyłkę kurierską w stanie 
nienaruszonym i niezniszczonym. Zawartość  przesyłki  podczas   transportu  nie może 
być ujawniona, uszkodzona lub zniszczona. 

10. W przypadku, kiedy  w  trakcie  dostarczania  przesyłki  do  adresata,  opakowanie 
zostanie naruszone lub zniszczone, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dodatkowo 
zabezpieczyć przesyłkę. W zaistniałej sytuacji Wykonawca musi dostarczyć do 
Zamawiającego protokół opisujący uszkodzenie, naruszenie lub zniszczenie opakowania. 

11. Na żądanie jednostki/pracownika Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 
potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej przez adresata, w sposób zgodny z regulaminem 
Wykonawcy. 

12. W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska będzie 
awizowana tzn. kurier pozostawi zawiadomienie (awizo) o próbie doręczenia przesyłki. Awizo 
musi zawierać numer kontaktowy, pod którym adresat przesyłki będzie mógł ustalić termin 
powtórnego doręczenia przesyłki w terminie do 3 dni od dnia pozostawienia awizo przez 
kuriera. Po drugiej bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki będzie ona zwracana do 
Zamawiającego. 
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13. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji niniejszego zamówienia możliwość bezpłatnego 
śledzenia przesyłek przez stronę WWW. 

14. W przypadku stwierdzenia braku możliwości śledzenia danej przesyłki, lub mylnych informacji 
dotyczących śledzonej przesyłki, np. terminu nadania lub odbioru, Zamawiający ma prawo 
obciążenia Wykonawcę karą umowną w wys. 10 % opłaty za daną przesyłkę brutto, po 
uprzednim pisemnym wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą. 

15. Zamawiający wymaga, aby kurierzy posiadali dokumenty umożliwiające ich identyfikację np. 
identyfikatory ze zdjęciem, legitymacje służbowe lub inne dokumenty upoważniające do 
odbioru i transportu przesyłki w imieniu Wykonawcy. 

16. Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą pracę kurierów i odpowiedzialną za kontakt  
i współpracę z Zamawiającym, tzw. Opiekuna Klienta.  

17. Zmiana osoby wskazanej w ust. 16 odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie zmiany 
Zamawiającemu. 

 
§ 5 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………..  do …………………… lub do 
wyczerpania maksymalnej kwoty wskazanej w ust. 2, o ile nastąpi to wcześniej. 

2. Maksymalna wartość przedmiotu umowy netto realizowanego na rzecz Zamawiającego wynosi 
…………………………zł (słownie: …………………………………….), a wartość brutto wynosi 
……………………….. zł (słownie: ……………………………………………….). 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości kwoty,  
o której mowa w ust. 2 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie 
rzeczywistych ilości nadanych przesyłek oraz zwrotów, według cen jednostkowych netto 
wynikających z oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

5. Do cen jednostkowych netto, wynikających z oferty Wykonawcy, doliczona zostanie wyrażona 
procentowo opłata paliwowa, jeżeli Wykonawca ją stosuje. Wykonawca zobowiązuje się do 
informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym o wysokości tej 
opłaty w poszczególnych miesiącach oraz przedstawienia każdorazowo kalkulacji, z której 
wynika ta zmiana. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania 
umowy opłata paliwowa nie ulegnie zwiększeniu.  

7. Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
8. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy jest ustalana każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku 
VAT obowiązującej na dzień wykonania usługi. 

9. Usługi objęte przedmiotem umowy świadczone będą przez Wykonawcę w okresach 
rozliczeniowych obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy. 

10. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wykonawca sporządzi zestawienie określające ilość 
faktycznie wykonanych usług oraz sumę należnych Wykonawcy od Zamawiającego opłat za 
wykonie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 lub dostarczy drogą elektroniczną skany 
listów przewozowych na adres: ko@uwr.edu.pl lub zapewni Zamawiającemu możliwość 
samodzielnego wydruku listów przewozowych z systemu. 

11. Zestawienie, o którym mowa w ust. 10 zawierać będzie informacje o rodzaju przesyłki, wadze, 
cenie jednostkowej, adresie nadawcy (jednostki organizacyjnej Zamawiającego zlecającej 
usługę) oraz adresie adresata i dołączone będzie do faktury. 

12. Płatność za faktycznie wykonane usługi kurierskie będzie następować raz w miesiącu na 
podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu 
zbiorczych faktur. 

13. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nieujętych w formularzu cenowym 
podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnego cennika usług Wykonawcy, stanowiącego 
załącznik nr 5 do umowy. 

14. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 21 dni od daty 
otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą dokonywane przelewem na 
konto Wykonawcy określone w załączniku nr 3 do umowy – z podaniem numeru faktury. 

15. Za dzień dokonania zapłaty przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

16. Faktury winny być oznaczone numerem niniejszej umowy. 
17. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze NIP 896-000-

54-08.  
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18. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze  
NIP …………………………… 

§ 6 
1. Strony przewidują  możliwość zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, jak i cen 

jednostkowych w następujących okolicznościach: 
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na     
     podstawie  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za   
     pracę albo minimalnej stawki godzinowej (Dz.U.2017.847), 
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu  
     zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a Wykonawca składa  pisemny 
wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.  Wniosek powinien dotyczyć tylko osób 
bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie  
faktyczne i prawne  oraz dokładne wyliczenie  kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać związek  pomiędzy 
wnioskowaną  kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi  w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b Wykonawca składa  pisemny 
wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z usług 
świadczonych po  zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i prawne  oraz dokładne wyliczenie  kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany  wykazać związek  pomiędzy wnioskowaną  kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa  w ust. 1 lit. b na kalkulację  ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b.  

4. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych  od daty otrzymania kompletnego wniosku od 
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku  
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

5. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, 
zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ustawie Pzp art. 142 ust. 5 pkt 1, 2, 3.  

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust.1 na koszty wykonania 
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego. 

§ 7 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych 

we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
a) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji usług zgodnie z zawartą umową pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się        

z obowiązku zapłaty mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu 
terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 
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5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
nastąpiło: 
a) w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe w odniesieniu do przesyłek zawierających korespondencję; 
b) w przypadkach przewidzianych w art. 65  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe w odniesieniu do pozostałych przesyłek kurierskich; 
c) z powodu naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w umowie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie stanu przesyłki tj. utratę, ubytek lub 
uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania jej adresatowi, 
oraz za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki. 

7. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach: 
a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.); 
b) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w odniesieniu do przesyłek kurierskich 

zawierających korespondencję; 
c) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe w odniesieniu do pozostałych 

przesyłek kurierskich. 
8. Za przekroczenie czasu reakcji na wezwanie do odbioru przesyłki, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowna w wys. 5 % opłaty za daną przesyłkę brutto, po uprzednim 
pisemnym wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą. 

9. Za każde opóźnienie w dostarczeniu przesyłki terminowej do adresata z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z treścią 
Regulaminu świadczenia usługi Wykonawcy i w wysokości określonej w regulaminie 
Wykonawcy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku zaistnienia szkody o wartości przekraczającej wysokości zastrzeżonych  
w umowie kar umownych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

§ 8 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
2. Wykonawca  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego  powierzyć praw  i obowiązków  

wynikających z niniejszej umowy  osobie trzeciej. 
3. Zakres usług, które Wykonawca  będzie wykonywał  osobiście: 

a) ………………………………………………………………. 
b) ………………………………………………………………. 
c) ……………………………………………………………… 

4. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 
a) ……………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………… 

5. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, 
jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

7. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  
§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie 
pisemnej o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, o zmianach w strukturze organizacyjnej po stronie 
Wykonawcy, dotyczących w szczególności określonych w umowie nazw, adresów, podległości, 
rachunków bankowych. Zmiany takie nie są zmianami postanowień umowy i nie wymagają 
aneksu. 

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje, że pismo wysłane na adres 
wskazany w ust. 3  uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu 
nieaktualnego adresu. 

3. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być kierowana 
na niżej podane adresy Stron: 
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      Dla Wykonawcy            ……………………………………………. 
                                       ………………………………………………. 
     ……………………………………………… 
                                       ……………………………………………. 
                                          
 

Dla Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław                

 
                                                               § 10 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. Istotne zmiany mogą być dokonane w wyniku: 
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 
b) zmiany ustaw i regulaminów stanowiących podstawę prawną niniejszej umowy, o których 

mowa w § 2 ust 1 i 2; 
c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
o których mowa w § 6; 

d) zmiany danych zawartych w załączniku nr 3. 
 

§ 11 
Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy i wymagają podpisania przez Strony:  
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Wykonawcy 
Załącznik nr 3 - Wykaz danych Wykonawcy do zlecania usługi 
Załącznik nr 4 - Wzór listu przewozowego 
Załącznik nr 5 - Cennik usług Wykonawcy 
 

§ 13 
Umowa niniejsza została sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
     …………………………………………                                          ………………………………………. 
          ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 


