
 
 

 

DE-WZP.262.9.2017.MG                      Warszawa, 2017.02.17 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup świadczenia usług magazynowych na potrzeby 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zakupu oraz Załącznik nr 3 Istotne postanowienia 
umowy do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Istotnych 

postanowień umowy. 

a) miejsce realizacji zamówienia:  

magazyn Zleceniobiorcy, przy czym magazyn musi być zlokalizowany w odległości 

nie większej niż 35 km od siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (al. J. Ch. 

Szucha 25, 00-918 Warszawa). Odległości są liczone w linii prostej w aplikacji Google 

Maps. 

b) warunki płatności:  

zgodnie z § 7 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3) 
 

3. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2017 r. do 

godziny 13.00 w wersji elektronicznej na e-mail: malgorzata.gromek@men.gov.pl  

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

4. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 % 
 

5. Oferta musi zawierać: 

wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  

nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 

 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy, 
2. Opis przedmiotu zakupu, 
3. Istotne postanowienia umowy. 
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Załącznik nr 1 
 do Zapytania ofertowego 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: ............................................. 

Numer faksu: …………................................... 

e-mail:  ...................................................................................................................................... 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup świadczenia usług magazynowych na 

potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-

WZP.262.9.2017.MG, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem 

przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Usługi magazynowe będą świadczone w ................……………………………….(podać dokładny 

adres, miejscowość, ulica, kod pocztowy), tj. …………….km (podać liczbę km, max 35) w linii prostej od 

siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (odległość mierzona zgodnie z aplikacją Google Maps). 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

 

Lp. Czynność Opis Jednostka 

Szacowana 
ilość 

jednostek 
rozliczenio-

wych 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

(kolumna E x 
kolumna F) 

A B C D E F G 

1. Przyjęcie 
towaru do 
magazynu 

Mechaniczny 
rozładunek towaru na 

paletach 

PLN za 1 
paletę 

1800 ………….. ………….. 

2. 
Ręczny rozładunek 

kartonów 
PLN za 
1karton 

1800 ………….. ………….. 

3. Składowanie Przechowywanie 

towar w 
magazynie w 

m2 lub miejsce 
paletowe za 1 

dzień 

547 ………….. ………….. 

4. 
Kompletacja 

towaru 
Kompletowanie towaru 

wg zlecenia 
PLN za 1 
zlecenie 

1800 ………….. ………….. 

5. 
Wydanie 
towaru 

Mechaniczny 
załadunek towaru na 

paletach 

PLN za 1 
paletę 

1800 ………….. ………….. 

6. 
Ręczny załadunek 

kartonów 
PLN za 1 

karton 
1800 ………….. ………….. 



 

 
 

7. 
Opłata 

administracyjn
a 

Prowadzenie ewidencji 
magazynu – obsługa 

administracyjna  
(tj. pz, wz, koordynacja 
odbioru, zestawienia) 

PLN za 1m-c 18 ………….. ………….. 

8. 
Transport 

podręczników 
szkolnych 

Przewiezienie 133 
europalet 

z podręcznikami 
szkolnymi (waga 

jednej palety 
ok. 800 kg) 

z dotychczasowego 
magazynu 

wykorzystywanego 
przez zleceniodawcę 

(znajdującego się przy 
ul. Baletowej 115B 

w Warszawie) 
do magazynu 
Zleceniobiorcy 

   ………….. 

9. 
CENA OFERTY BRUTTO 

(suma od G1 do G8) 
 

 

 
 
UWAGA 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy 
i nie będzie podlegać zmianom. 

Podana w ofercie cena oferty brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

służy tylko i wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy będę w posiadaniu polisy 
odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
wskazana w umowie. 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
  



 

 
 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 
usług magazynowych rozumianych jako usługi w zakresie przyjęcia towarów do magazynu 
(rozładunki), przechowywania towarów w magazynie oraz przygotowanie towarów do 
wydania wraz z załadunkiem. Towarem podlegającym magazynowaniu będą podręczniki 
szkolne. Usługi mają być świadczone zgodnie z przepisami polskiego prawa, z dochowaniem 
należytej staranności i dbałością o interesy Zleceniodawcy.  

 
W szczególności powyższy zakres dotyczy czynności: 

 rozładunku dostarczonego towaru własnym sumptem, przy wykorzystaniu własnej 
infrastruktury i urządzeń;  

 weryfikacji zewnętrznego stanu dostarczonego towaru według opakowań z danymi 
zawartymi w dokumentach dostawy; 

 przyjęcia towaru do magazynu wraz z wydaniem składającemu towar pokwitowania 
odbioru towaru, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób 
opakowania rzeczy, jak też inne istotne postanowienia (zgodnie z art. 853 § 2 
Kodeksu Cywilnego); 

 składowania towaru w powierzchni magazynowej zamkniętej, czystej, suchej 
i monitorowanej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz brak możliwości zaistnienia 
uszczerbku w towarze; 

 pełnej odpowiedzialności Zleceniobiorcy za personel, infrastrukturę oraz urządzenia 
wykorzystywane w procesach logistycznych odbywających się na terenie magazynu; 

 ewidencjonowanie w systemie oraz raportowanie stanów magazynowych jak  
i obrotów towarami w szczególności informowanie Zleceniodawcy o stanie 
jakościowym i ilościowym dostarczanych towarów oraz znajdujących się 
w magazynie; 

 prawidłowego zapakowania, sklasyfikowania, zapieczętowania, oznakowania i/lub 
zaadresowania towarów na podstawie zlecenia Zleceniodawcy; 

 wydawania tylko towaru pełnowartościowego składowanego w magazynie wyłącznie 
na podstawie zlecenia Zleceniodawcy (zgodnie z art. 853 § 2 i następnych Kodeksu 
Cywilnego); 

 dokonywania, raz w roku, inwentaryzacji w postaci tzw. spisu z natury z udziałem 
pracowników Zleceniodawcy dla wszystkich towarów pozostających w magazynie. 
Inwentaryzacja roczna będzie przeprowadzana w terminach uzgadnianych ze 
Zleceniodawcą. W trakcie jej trwania Zleceniodawca zobowiązuje się do wstrzymania 
wydania towarów z magazynu oraz dostaw do  magazynu. Wydania oraz przyjęcia do 
magazynu mogą być rozpoczęte po podpisaniu przez obie strony protokołu 
inwentaryzacyjnego; 

 informowania, w formie pisemnej, Zleceniodawcę o wszelkich niedoborach lub 
nadwyżkach w towarach, w tym jednoczesne podejmowanie działań mających na 
celu wyjaśnienie powstałych strat i/lub nadwyżek, tak aby możliwym było ostateczne 
skorygowanie różnic inwentaryzacyjnych w terminie nie przekraczającym 2 (dwóch) 
tygodni od daty stwierdzenia niedoborów lub nadwyżek;  

 sprawowania pieczy nad towarem składowanym w magazynie, w tym ponoszenie 
odpowiedzialności za uszkodzenia, ubytek, utratę, niedobór towaru w czasie 
magazynowania do pełnej wysokości zaistniałej szkody, chyba że Zleceniobiorca 
udowodni, że nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje także dodatkową usługę świadczoną przez 
Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, polegającą na przewiezieniu 133 europalet 
z podręcznikami szkolnymi (waga jednej palety ok. 800 kg) z dotychczasowego 
magazynu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę (znajdującego się przy ul. Baletowej 
115B w Warszawie) do magazynu Zleceniobiorcy. 
 



 

 
 

Magazyn musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 35 km od siedziby 
Ministerstwa Edukacji Narodowej (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa). 
Odległości są liczone w linii prostej w aplikacji Google Maps. 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 
Zawarta w Warszawie w dniu …………………..2017 r. pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie (00-918) 
przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP 7010015610, Regon 000177939, zwanym dalej w treści 
Umowy „Zleceniodawcą”, w imieniu którego działa: 
Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 
 
a 
 
……………….., zwanym dalej w treści Umowy „Zleceniobiorcą”. 
 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 2164). 
 
 

§ 1 
DEFINICJE I INTERPRETACJE 

 
1. Definicje: 

 
Ilekroć w niniejszej Umowie zostanie użyty jeden z poniższych terminów, to o ile nic innego 
nie wynika z kontekstu, ma on następujące znaczenie: 
 
„Towary” oznaczają łącznie towary (produkty) przeznaczone przez 

Zleceniodawcę do dystrybucji na Terytorium Polski, innych 
krajów Unii Europejskiej oraz na eksport, jak również towary 
(produkty) nie przeznaczone do sprzedaży, takie jak materiały 
reklamowe i promocyjne; 

„Klient lub Odbiorca” oznacza jakikolwiek podmiot, któremu Zleceniobiorca będzie 
wydawać Towary na podstawie Zlecenia Zleceniodawcy; 

„Magazyn” oznacza pomieszczenia magazynowe będące miejscem 
świadczenia usług wynikających z Umowy;  

„Usługi Magazynowe” 
 
 
 
 
 
„Usługa Dodatkowa” 
 
 

oznaczają zdefiniowane w § 2 ust. 1 Umowy usługi świadczone 
przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, obejmujące 
w szczególności przyjęcie Towarów do Magazynu (rozładunki), 
przechowywanie Towarów w Magazynie oraz przygotowanie 
Towarów do wydania wraz z załadunkiem; 
oznacza zdefiniowaną w § 2 ust. 2 dodatkową usługę 
świadczoną przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, 
polegającą na przewozie przez Zleceniobiorcę Towarów 
z dotychczasowego magazynu wykorzystywanego przez 
Zleceniodawcę do Magazynu;   

„WMS Zleceniobiorcy ” oznacza Magazynowy System Informatyczny służący do 
ewidencjonowania Towarów w Magazynie, na podstawie którego 
między innymi przygotowywane są Towary oraz dokumenty 
wydania Towarów z Magazynu; 

„Odbiór własny” oznacza Zlecenie wydania Towaru bezpośrednio Odbiorcy lub 
osobie przez niego wskazanej;  

„Miejsce paletowe” oznaczają miejsce o wymiarach u podstawy 1,20 x 0,80 m oraz 



 

 
 

maksymalnej wysokości 1,80 m, przeznaczone na składowanie 
Towarów ułożonych na paletach, które może znajdować się na 
regale lub zabezpieczonym podłożu w Magazynie; 

„Zlecenie” oznacza polecenie przedstawione Zleceniobiorcy przez 
Zleceniodawcę, dokonane w formie pisemnej, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub transfer elektroniczny (tzw. EDI), 
dotyczące rozładunku, przyjęcia do Magazynu lub 
przygotowania Towarów do wydania  z Magazynu; 

„Terytorium Polski” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
2. Interpretacja: 

 
a) wszelkie tytuły zawarte w niniejszej Umowie zostały użyte wyłącznie dla 

ułatwienia i nie mają wpływu na interpretację; 
b) wszelkie odniesienia do ustawodawstwa dotyczą ustawodawstwa 

obowiązującego na Terytorium Polski w dniu podpisania i w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy; 

c) Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz 

Zleceniodawcy Usług Magazynowych, o których mowa w Opisie przedmiotu zakupu, 
w skład których wchodzi w szczególności: 

 rozładunek, przyjęcie Towaru do Magazynu i wydanie składającemu pokwitowania, 
o którym mowa w art. 853 § 2 Kodeksu cywilnego; 

 składowanie Towaru; 

 ewidencjonowanie Towarów w systemie WMS; 

 raportowanie stanów magazynowych oraz obrotów Towarami, w szczególności 
informowanie Zleceniodawcy o stanie jakościowym i ilościowym dostarczanych 
Towarów oraz Towarze znajdującym się w Magazynie; 

 piecza nad Towarem składowanym w Magazynie; 

 wydanie Towaru składowanego w Magazynie, wyłącznie na podstawie Zlecenia 
Zleceniodawcy. 

2. Ponadto, na podstawie niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania 
na rzecz Zleceniodawcy Usługi Dodatkowej obejmującej odbiór z dotychczasowego 
magazynu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę (znajdującego się przy ul. Baletowej 
115B w Warszawie) 133 europalet z podręcznikami szkolnymi (waga jednej palety ok. 
800 kg) i przewiezienia ich do Magazynu. Usługa Dodatkowa zostanie zrealizowana 
jednorazowo, w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, nie później niż  w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia podpisania Umowy.  

3. W ramach Usługi Dodatkowej Zleceniobiorca zapewni odpowiednie środki transportu 
i inne narzędzia niezbędne do jej realizacji. Zleceniobiorca gwarantuje wykonanie Usługi 
Dodatkowej z należytą starannością i przejmuje na siebie odpowiedzialność 
odszkodowawczą za przewożony Towar od chwili jego załadunku w magazynie przy ul. 
Baletowej 115B w Warszawie. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do nie wprowadzania i nie przechowywania na terenie 
Magazynu towarów niebezpiecznych (w rozumieniu umowy europejskiej dotyczącej 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR), toksycznych, radioaktywnych. 

5. W celu przekazywania i realizacji Zleceń Magazyn będzie czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Jednocześnie Strony postanawiają, że na specjalne Zlecenie Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca w miarę swoich możliwości oraz za odrębnym, uprzednio uzgodnionym 
wynagrodzeniem, może przyjmować Zlecenia oraz realizować czynności związanie 
z przyjęciem lub wydaniem Towarów poza wyżej określonymi godzinami oraz dniami 
roboczymi. Wszelkie ustalenia w tym zakresie wymagają formy pisemnej lub 
elektronicznej, pod rygorem nieważności. 



 

 
 

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo dokonania przeglądu Towaru składowanego 
w Magazynie. 

 
§ 3 

WARUNKI WYKONYWANIA OBSŁUGI MAGAZYNOWEJ 
 

1. Towary będą dostarczone do Magazynu przez Zleceniodawcę na jego koszt i ryzyko 
i będą zaopatrzone w instrukcję magazynowania i obsługi w języku polskim.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia magazynowanym Towarom warunków 
odpowiednich do ich magazynowania. Zleceniodawca przedstawi warunki 
przechowywania Towarów przed ich złożeniem do Magazynu. 

3. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za stan magazynowania Towarów oraz 
ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, ubytek, utratę Towaru w czasie 
magazynowania, to jest od momentu jego przyjęcia do Magazynu do chwili wydania 
osobie uprawnionej do odbioru, do pełnej wysokości zaistniałej szkody, chyba że 
udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności. 

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY 
 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy wszystkich niezbędnych 
dokumentów, jakie będą potrzebne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Zleceniodawca będzie informował Zleceniobiorcę o planowanych dostawach Towarów 
do Magazynu na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed planowaną dostawą. 
Informacja taka będzie przekazywana Zleceniobiorcy faksem lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej i powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) nazwę 
spedytora lub firmy transportowej, b) numer dostawy, c) rodzaj i ilość dostarczanego 
Towaru, oraz d) planowaną datę dostawy. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do każdorazowego, z co najmniej jednogodzinnym 
wyprzedzeniem, przekazywania faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
informacji dotyczących upoważnionych osób do odbioru Towaru z Magazynu. 
W przypadku Odbiorów własnych powinno to nastąpić poprzez podanie następujących 
danych: a) imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości, b) nr rejestracyjny pojazdu. 
W przypadku natomiast Odbiorów Towaru przez firmy kurierskie Zleceniodawca 
zobowiązany jest do każdorazowego przekazywania następujących danych: a) nazwy 
firmy kurierskiej, oraz b) numeru zlecenia, którego odbiór dotyczy. 

 
§ 5 

ZOBOWIĄZANIA ZLECENIOBIORCY W ZAKRESIE USŁUG MAGAZYNOWYCH 
 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że Usługi Magazynowe przewidziane niniejszą Umową 
będzie świadczył zgodnie z przepisami polskiego prawa, z dochowaniem należytej 
staranności i dbałością o interesy Zleceniodawcy oraz, że posiada niezbędne 
zezwolenia przewidziane prawem do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdorazowego przyjęcia od przewoźnika dostawy 
Towaru nadanego przez Zleceniodawcę lub inną osobę upoważnioną przez 
Zleceniodawcę, za stosownym pisemnym pokwitowaniem. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie czynności rozładunkowych nastąpi sprawdzenie 
stanu Towaru z danymi zawartymi w dokumentach dostawy i potwierdzi pisemnie ogólną 
ilość oraz rodzaj otrzymanego Towaru. W razie utraty, ubytku lub uszkodzenia Towaru 
stwierdzonego przez Zleceniobiorcę przy przyjęciu przesyłki, Zleceniobiorca sporządzi 
stosowny Protokół Niezgodności/Uszkodzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy i dołoży wszelkich starań, aby protokół ten został potwierdzony 
przez kierowcę i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę faksem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, załączając kopię sporządzonego protokołu. 
Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż w ciągu 2 
dni roboczych od chwili otrzymania informacji o szkodzie lub ubytku, przesłania 
Zleceniobiorcy faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej instrukcji 
zawierającej wskazówki co do dalszego postępowania z uszkodzonym Towarem. 



 

 
 

Niezależnie od powyższego Zleceniobiorca zobowiązuje się do odseparowania partii 
Towaru, w której stwierdzono uszkodzenia lub ubytki. 

4. Towary będą składowane na regałach lub zabezpieczonym podłożu Magazynu, zgodnie 
z warunkami przechowywania Towarów przedstawionymi przez Zleceniodawcę, 
o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Wydawanie Towaru z Magazynu będzie następowało na podstawie dokumentów 
z systemu WMS Zleceniobiorcy, na których muszą być uzyskane podpisy Odbiorców. 

6. Wydanie Towarów spedytorom, przewoźnikom lub innym firmom kurierskim może 
odbywać się wyłącznie na podstawie Zleceń Zleceniodawcy. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do załadunku jedynie Towarów pełnowartościowych. 

8. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie, 
sklasyfikowanie, zapieczętowanie, oznakowanie i/lub zaadresowanie Towarów.  

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania inwentaryzacji Towarów według 
następujących zasad: 
a) wszystkie inwentaryzacje będą dokonywane w dni robocze, chyba że Strony 

uzgodnią inaczej; 
b) raz w roku przeprowadzana będzie inwentaryzacja w postaci tzw. spisu z natury 

z udziałem pracowników Zleceniodawcy dla wszystkich Towarów pozostających 
w Magazynie. Inwentaryzacja roczna będzie przeprowadzana w terminach 
uzgadnianych ze Zleceniodawcą. W trakcie jej trwania Zleceniodawca zobowiązuje 
się do wstrzymania wydania Towarów z Magazynu oraz dostaw do  Magazynu. 
Wydania oraz przyjęcia do Magazynu mogą być rozpoczęte po podpisaniu przez obie 
strony protokołu inwentaryzacyjnego; 

c) roczna inwentaryzacja Towarów w Magazynie będzie porównywana z ilością 
Towarów wykazaną przez komputerowy system ewidencji Zleceniodawcy oraz 
system WMS Zleceniobiorcy; 

d) zleceniobiorca będzie pisemnie informować Zleceniodawcę o wszelkich niedoborach 
lub nadwyżkach w Towarach niezwłocznie po ich wystąpieniu. W przypadku 
wystąpienia strat i/lub nadwyżek w stanie magazynowym, stwierdzonych w wyniku 
przeprowadzenia inwentaryzacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia 
i niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty inwentaryzacji) 
przekazania do Zleceniodawcy protokołu rozbieżności. Następnie, Zleceniobiorca 
w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą podejmie działania mające na celu wyjaśnienie 
powstałych strat i/lub nadwyżek, tak, aby możliwym było ostateczne skorygowanie 
różnic inwentaryzacyjnych w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty 
przeprowadzenia inwentaryzacji. Ogólne różnice zanotowane w Magazynie powinny 
być równoważone przez nadwyżki i straty w Towarach Zleceniodawcy. Jeżeli bilans 
jest ujemny, Zleceniobiorca pokryje ogólną stratę wynikającą z inwentaryzacji. 

10. W zakresie Usług Magazynowych świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz 
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za utratę, ubytek lub uszkodzenie 
Towarów składowanych w Magazynie, jeżeli są one spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem ze strony Zleceniobiorcy lub osób trzecich, którymi się posługuje przy 
realizacji niniejszej Umowy. 

11. Wyłącznie upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy będą posiadać uprawnienia do 
przekazywania Zleceń. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić pracownikom 
Zleceniodawcy stały dostęp do Magazynu w godzinach ich otwarcia w celu dokonania 
kontroli składowanych Towarów.  

 
§ 6 

UBEZPIECZENIE I KARY UMOWNE 
 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy Zleceniobiorca będzie ubezpieczy i będzie 
kontynuować ubezpieczenie Towarów składowanych w Magazynie zwłaszcza od pożaru 
oraz innych zdarzeń losowych zwyczajowo przyjętych dla produktów, które będą 
składowane w związku z realizacją niniejszej Umowy, włączając kradzież i włamanie, 
akty wandalizmu i szkody spowodowane zalaniem. Zamawiający uprawniony jest do 
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących posiadania polisy 



 

 
 

ubezpieczeniowej wraz z dokumentem  potwierdzającym dokonanie opłaty, na każdym 
etapie realizacji umowy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100) na wszystkie zdarzenia, która będzie kontynuowana przez 
cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 
poniżej. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań dotyczących posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie 
opłaty, na każdym etapie realizacji umowy. 

3. Zleceniodawca poinformuje pisemnie Zleceniobiorcę o wszelkich istotnych zmianach 
wartości Towarów, tak, aby Zleceniobiorca mógł odpowiednio zmienić warunki swojego 
ubezpieczenia. 

4. W każdym przypadku wystąpienia szkody Towarów w trakcie świadczenia Usług  
Magazynowych z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy 
zgodnie z następującymi zasadami: 
a) w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia Towarów znajdujących się w Magazynie, 

Zleceniobiorca będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 
od dnia powzięcia wiedzy o szkodzie, przedkładał Zleceniodawcy informację 
o szkodzie na formularzu Protokół Niezgodności/Uszkodzeń (Załącznik nr 2 do 
Umowy). Realizacja roszczenia Zleceniodawcy nastąpi przy uwzględnieniu trybu 
przewidzianego w polisie ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy; 

b) jeżeli w ramach procedury przewidzianej pod lit. a) powyżej Zleceniodawca nie 
uzyska od Zleceniobiorcy odszkodowania w terminie 60 dni od dnia poinformowania 
Zleceniodawcy o szkodzie, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zleceniodawcy zarówno kwoty pełnego odszkodowania, jak i kary umownej 
w wysokości 5% utraconego lub uszkodzonego Towaru. 

5. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 
maksymalnego brutto Zleceniobiorcy, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji Usługi Dodatkowej, o której mowa w § 2 ust. 2. 

6. W przypadku naruszenia warunków wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę, w tym w 
szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę 
postanowień § 2 ust. 4, § 5 oraz niniejszego § 6 ust. 1 i 2, Zleceniodawcy przysługuje 
prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku 
Zleceniodawcy przysługuje od Zleceniobiorcy kara umowna w wysokości 10% 
wynagrodzenia maksymalnego brutto Zleceniobiorcy określonego w § 7 ust. 1. 
Oświadczenie Zleceniodawcy o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie 
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zleceniodawcy 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie 
rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Zleceniobiorcy.  

8. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, 
a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do zapłaty. Zleceniobiorca wyraża 
jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

9. Wskazane w Umowie kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie 
może być większa niż 40% wynagrodzenia maksymalnego brutto Zleceniobiorcy 
określonego w § 7 ust. 1 

 
§ 7 

UZGODNIENIA FINANSOWE 
 
1. Za prawidłowe wykonanie usług określonych w niniejszej Umowie, Zleceniobiorca będzie 

otrzymywać od Zleceniodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w Załączniku nr 1 
do Umowy – „Cennik usług”, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. Maksymalne wynagrodzenie Zleceniobiorcy na podstawie 
niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty brutto ……….… złotych (słownie: …………...). 



 

 
 

Maksymalne wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje zarówno Usługi Magazynowe jak 
i Usługę Dodatkową. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na konto Zleceniobiorcy wskazane 
w fakturze VAT. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zleceniodawcy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera kwotę należnego podatku  
VAT w wysokości 23%. 

4. Rozliczenie zobowiązań finansowych tj. wystawienie faktur VAT przez Zleceniobiorcę 
oraz płatności Zleceniodawcy będą dokonywane w okresach miesięcznych. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do zbadania prawidłowości naliczonych przez 
Zleceniobiorcę należności w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia faktury. Jeżeli 
w trakcie przeprowadzania jakiegokolwiek badania okaże się, że istotna informacja jest 
błędna albo nie została wykazana, a informacja ta miała wpływ na wysokość naliczonych 
przez Zleceniobiorcę należności za Usługi (obsługę magazynową), to Strony dołożą 
starań w celu wyjaśnienia niezgodności i skorygowania należności w jak najszybszym 
terminie. 

 
§ 8 

SIŁA WYŻSZA 
 

1. Żadna ze Stron nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy spowodowane przez okoliczności zewnętrzne, 
pozostające poza kontrolą Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy, niemożliwe do 
przewidzenia i zapobieżenia włączając w to takie przypadki siły wyższej jak wojna, 
zamieszki, strajki, upadek statku powietrznego, katastrofalne działania przyrody, w tym 
powódź lub inne kataklizmy. 

2. Dla celów niniejszej Umowy przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie o charakterze 
losowym, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu i którego nie mógł przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub przyjęcia zlecenia. 

3. Do przypadków Siły Wyższej nie zalicza się: 
a) zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona 

odpowiada; 
b) braku środków finansowych. 

 
§ 9 

CZAS TRWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE 
 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania lub do 
wcześniejszego wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Art. 8594 
Kodeksu cywilnego nie stosuje się. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w drodze pisemnego, pod rygorem 
nieważności, oświadczenia, złożonego drugiej Stronie, z zachowaniem miesięcznego 
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy powinny zostać sporządzone 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie załączniki, o których mowa w Umowie są integralną częścią niniejszej Umowy 
i powinny być podpisane przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

4. Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni 
robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w niniejszej Umowie 



 

 
 

określeniem „dzień” lub „dni” bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni 
kalendarzowych. 

5. Wszelka korespondencja Stron, dla której niniejsza Umowa przewiduje formę faksową 
lub mailową będzie kierowana: 
a) do Zleceniodawcy - na numer faksu: …………….., adres poczty elektronicznej: 

……………………………………………; 
b) do Zleceniobiorcy – na numer faksu: ………………, adres poczty elektronicznej: 

……………………….........................…   
6. Pracownikami Zleceniodawcy uprawnionymi do przekazywania Zleceń oraz do 

kontaktów ze Zleceniobiorcą są:……………………………. Zmiana osób, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego poinformowania Zleceniodawcy.  

7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zleceniobiorcy oraz dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy. 

 
 
   
            ZLECENIODAWCA:                 ZLECENIOBIORCA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
Załączniku nr 1 – Cennik usług 
Załącznik nr 2 – Protokół Niezgodności/Uszkodzeń 
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zakupu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Załącznik nr 2 do Umowy nr MEN/2017/BA/……… 

 
 

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI/USZKODZEŃ NR …..  
z dnia …….. 

 
o DOSTAWA 
o ZWROT 
o NIEZGODNOŚCI W MAGAZYNIE  
 

Niezgodności przy dostawie/zwrocie do 
magazynu 

Niezgodności w magazynie 

□ uszkodzenia towaru 
□ brak towaru 
□ zamiana towaru 
□ nadwyżka towaru 
□ inne 

□ uszkodzenie w oryginalnej palecie/kartonie  
□ braki wewnątrz oryginalnej palety/kartonu  
□ uszkodzenie podczas prac magazynowych  
□ inne 

 
W przypadku uszkodzeń zaznaczyć właściwe: 
o uszkodzenia w górnej warstwie 
o uszkodzenia w środku palety 
o uszkodzenia w dolnej warstwie 
o rozerwane worki/kartony 
o towar zamoczony 
 

Kod Towaru Nazwa Towaru 
Data przydatności 

Ilość 
Seria/ Partia 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
Dodatkowe uwagi: 
 
 
Podpis pracownika administracji magazynu……….. 

Protokół sporządził ………….. 

 
W przypadku dostawy/ zwrotu do magazynu pola obowiązkowe 

Wykonano zdjęcia □ TAK □ NIE dokument dostawy nr  

Samochód zaplombowany □ TAK □ NIE wpis do CMR numer  

Towar zafoliowany / oryginalnie 
zabezpieczony 

□ TAK □ NIE nr rej. samochodu  

Kierowca obecny podczas 
rozładunku 

□ TAK □ NIE nr dowodu kierowcy  

Kierowca odmówił podpisania 
protokołu 

□ TAK □ NIE 
imię i nazwisko 

kierowcy 
 

 
Podpis kierowcy …………. 

Podpis pracownika administracji magazynu …………… 

 


