Projekt

Umowa nr /……/…..

zawarta w dniu .............................. r., w Gdańsku, pomiędzy:

Pocztą Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich

8, 00 – 940

Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000334972, będącą podatnikiem podatku
od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 525-000-73-13, Regon 010684960
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł,

reprezentowaną przez
1) .........................................................
2) …………………………………...……

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... w Sądzie .....................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym podatnikiem podatku od towarów
i usług, posiadającym

numer

identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................,

o kapitale zakładowym wynoszącym ………………… wpłaconym w całości / wpłaconym do wysokości
....................zł//

...........................................................zam.

..............................................,

prowadzącym

nazwą...........................................................

z

w..............................................przy

działalność
siedzibą

w

gospodarczą

ul.
pod

....................................przy

ul.

......................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej
i

usług,

Polskiej,

posiadającym

będącym
numer

podatnikiem

identyfikacyjny

podatku
NIP

od

..........................,

towarów
Regon

........................PESEL.............................

reprezentowanym przez:

1………………………..
2………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
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Niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami Poczty Polskiej S.A.
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zastaje zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego oznaczonego sygnaturą ……./….
Pion Operacji

Logistycznych Wydział Techniczny w Bydgoszczy ul. Gajowa 99 jest komórką

organizacyjną Pionu Operacji Logistycznych działającą w imieniu Zamawiającego, która jest
odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiot umowy stanowi:
Część I *- sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych ( zwanych
dalej „produktami” ) wyszczególnionych, co do rodzaju, ilości i ceny w formularzu rzeczowocenowym,

stanowiącym

załącznik

nr

1A

do

umowy,

dla

pojazdów

samochodowych

Zamawiającego, eksploatowanych po okresie gwarancji.
Część II *- sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych ( zwanych
dalej „produktami” ) wyszczególnionych, co do rodzaju, ilości i ceny w formularzu rzeczowocenowym,

stanowiącym

załącznik

nr

1B

do

umowy,

dla

pojazdów

samochodowych

Zamawiającego m-ki Peugeot i Citroen , eksploatowanych w Poczcie Polskiej
2. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70% zakresu przedmiotu umowy, zarówno, co do
rodzaju, jak i ilości produktów określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1A*/1B*.
Pozostałe do 30% ilości i rodzajów produktów lub ich część może zostać zamówione w zależności
od woli i potrzeb Zamawiającego ( prawo opcji ). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu
umowy w ilości większej niż 70% jej zakresu rzeczowego, nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania
umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie później niż na 4 tygodnie przed
upływem okresu obowiązywania umowy o ewentualnym zamiarze skorzystania z prawa opcji. Brak
informacji ze strony Zamawiającego o wykupieniu pozostałych do 30% ilości i rodzajów produktów
w podanym wyżej terminie należy traktować jako rezygnację Zamawiającego z realizacji przez
Wykonawcę pozostałych dostaw.
3. Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez
producentów pojazdów wg. normy SAE, API i ACEA. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany

jest

dostarczyć

stosowne

certyfikaty

dokumentujące

spełnienie

wymagań

jakościowych produktów, udokumentować pochodzenie dostarczonych produktów oraz opłacenie
od nich podatku akcyzowego (wyszczególnione w załączniku nr 1A*/1B*).
4. Termin ważności każdego dostarczonego produktu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia
dostawy.
5. W przypadku niewykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania
Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

przedłużenia

terminu

obowiązywania

umowy

maksymalnie o 6 miesięcy, za pisemną zgodą Stron, poprzez zawarcie aneksu.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań z zachowaniem ilości zamawianego towaru i
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cen jednostkowych.
7. Dla samochodów Citroen i Peugeot zamienniki, olejów wyszczególnionych w załączniku nr 1B,
muszą spełniać normy narzucone przez producenta pojazdów (normy spełniające wymagania
1

grupy PSA - PEUGEOT,CITROEN) .

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA
§2
1. Realizacja dostaw:
1) dostawy będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie na podstawie zamówień
składanych przez Zamawiającego, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 15:00 średnio raz w miesiącu dla danej lokalizacji, wyszczególnionej w załączniku nr 2 do
umowy.
2) jeżeli zamówienie złożone zostanie do godz. 12:00, dostawa każdorazowo zostanie
zrealizowana w terminie 3 dni roboczych.
3) jeżeli zamówienie złożone zostanie po godzinie 12:00, dostawa każdorazowo zostanie
zrealizowana w terminie 4 dni roboczych.
4) dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5) Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaje zamawianych produktów oraz miejsce
dostaw zgodnie z załącznikiem nr 2. Zamówienie dla wskazanego miejsca dostawy będzie nie
mniejsze niż 100 litrów.
2. Forma składania zamówień na dostawę:
1) szczegółowych

zamówień

na

dostawy

dokonywać

będą

upoważnione

osoby

z

poszczególnych Wydziałów Technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
2)

zamówienia składane będą do Wykonawcy faksem na nr ......................................... lub
pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mailowe………………………..

3) ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będą upoważnione następujące
osoby.........…………………………………
4) ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą upoważnione są osoby wymienione w
załączniku nr 3 do umowy.
5) zmiana osób upoważnionych do kontaktów przez Strony umowy wymaga pisemnej informacji,
nie wymaga natomiast zmiany umowy.

WARTOŚĆ UMOWY
§3
1. Maksymalna wartość umowy stanowi kwotę ........................zł brutto ( słownie: ………………… zł ),
w tym:
Część I* - wartość netto w kwocie ……… zł ( słownie;…………………… zł ) + należny podatek
VAT w wysokości stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
Część II* - wartość netto w kwocie ……… zł ( słownie;…………………… zł ) + należny podatek
VAT w wysokości stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
2. Wartość umowy została określona na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza
1

Jeżeli dotyczy
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rzeczowo-cenowego, zał.1A*/1B* do umowy.
3. Ustalona wartość w ust.1 obejmuje całość kosztów Wykonawcy związanych z realizacją umowy.
4. Ceny netto wynikające z formularza rzeczowo - cenowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik
1A*/1B* do umowy, są wiążące i nie podlegają zmianom do końca realizacji przedmiotu umowy.
5. Płatności za poszczególne dostawy będą ustalane według cen jednostkowych netto wynikających
z formularza rzeczowo - cenowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik 1A*/1B* do umowy i
faktycznej ilości dostarczonego przedmiotu umowy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku
VAT.
6. Zapłata za każdorazową dostawę przedmiotu umowy zostanie dokonana w terminie określonym
w § 5 pkt 3.
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
cesji należności pieniężnych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

WYKONANIE UMOWY
§4
1. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, dla poszczególnych dostaw
zrealizowanych zgodnie z zamówieniami, o których mowa w § 2 umowy. Zamawiający dokona
każdorazowo odbioru ilościowego w miejscu dostawy, poprzez wyznaczonych przez siebie
przedstawicieli, o których mowa w załączniku 2 do umowy, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
dostawy. Odbiór ilościowy każdorazowo potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu odbioru
ilościowego ( załącznik nr 4 do umowy ). Kopia protokołu odbioru ilościowego będzie
przekazywana Wykonawcy.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, potwierdzonych protokołem odbioru ilościowego z
wynikiem negatywnym, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących ilości, na
własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu odbioru ilościowego z
wynikiem negatywnym. Koszty uzupełnienia braków ilościowych ponosi Wykonawca. W razie
niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, zgodnie z § 8
ust. 1 pkt 3.
3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy, dla poszczególnych zrealizowanych dostaw, każdorazowo
dokonywany będzie poprzez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w
załączniku 2 umowy. Odbiór jakościowy nastąpi w miejscu dostawy, nie później niż w terminie 5
dni roboczych od daty dostawy i będzie potwierdzony podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiającego protokołem odbioru jakościowego ( załącznik nr 5 do umowy ), który zostanie
przekazany Wykonawcy, nie później niż w następnym dniu po zakończeniu odbioru. Datę
podpisania protokołu odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym uważa się za datę sprzedaży.
Pozytywny wynik odbioru jakościowego nie wyłącza uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym
z powodu dostarczenia przedmiotu umowy o parametrach innych niż określone w załączniku nr
1A*/1B* do umowy.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowego wad jakościowych, potwierdzonych
protokołem odbioru jakościowego z wynikiem negatywnym, Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwych produktów na wolne od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty
poinformowania go o stwierdzonych wadach. Koszty wymiany ponosi Wykonawca. W razie
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opóźnienia wymiany wadliwych produktów na wolne od wad Zamawiający ma prawo naliczyć karę
umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach producenta,
na których znajdować się będzie trwałe oznaczenie producenta, nazwa towaru, specyfikacja
wyrobu.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne opakowania przedmiotu
umowy, to Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na
swój koszt i ryzyko towar wolny od wad w terminie 2 dni od daty stwierdzenia wad.
7. Dostawę i odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego, dokonuje się
na koszt Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZANIA
§5
Strony ustaliły następujący tryb rozliczeń finansowych:
1) Za zrealizowaną dostawę, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, o którym
mowa w rozumieniu § 2 umowy, Wykonawca każdorazowo wystawi Zamawiającemu fakturę
VAT w terminie 7 dni od dnia dostawy.
2) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie każdorazowo protokół odbioru jakościowego
z wynikiem pozytywnym danej dostawy, zrealizowanej przez Wykonawcę, zgodnie ze
złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.
3)

Zapłata wymagalnej należności Wykonawcy nastąpi każdorazowo przelewem bankowym w
ciągu 21 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego, na
rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze VAT.

4) Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5) Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT dla Zamawiającego, na podstawie zrealizowanej
dostawy ze wskazaniem miejsca dostawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowiące 2 % wartości brutto umowy określonej
w § 3 ust. 1 zostanie wniesione w .................... (*zostanie wpisana forma wniesionego
zabezpieczenia oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa
oraz Nr rachunku, na który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia).
2. Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania umowy, tj. odbioru ostatniej dostawy produktów, dostarczonej
zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonaną.
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4. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenie pozostanie na zaspokojenie ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ust. 4. zostanie zwrócona
nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi.
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, naliczonymi za okres ich
przechowywania na tym rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należności z
tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym w
wezwaniu do zapłaty.

GWARANCJE WYKONAWCY
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za szkody poniesione przez
Zamawiającego, a powstałe na skutek nie przestrzegania postanowień umowy, w szczególności
za dostawę przedmiotu umowy o innych niż wymagane normy lub parametry.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny
od jakichkolwiek obciążeń oraz nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych czy prawnych, a w
szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, a okres rękojmi na produkty, dostarczane w ramach przedmiotu umowy, wynosi 24
miesiące od daty odbioru danej dostawy.
4. W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy, Zamawiający może w
szczególności żądać, a Wykonawca jest zobowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad,
w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady. Koszty
wymiany ponosi Wykonawca. W razie niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
5. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, której bieg każdorazowo rozpoczyna
się od daty odbioru danej dostawy.
6. W ramach gwarancji jakości Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na
wolny od wad, w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wady. Koszty
wymiany ponosi Wykonawca. W razie niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
7. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych lub wywiąże się w sposób
nienależyty, Zamawiającemu służyć będzie prawo zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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KARY UMOWNE
§8
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:
1) 5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy, o której mowa w § 2, za każdy dzień
opóźnienia w realizacji dostawy,
2) za opóźnienie w wymianie wadliwych produktów na wolne od wad stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 2% wartości netto wadliwych
produktów, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na wymianę,
3) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych, stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości
1% wartości netto nie uzupełnionych w terminie braków ilościowych, za każdy dzień
opóźnienia,
4) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2.Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z dowolnej należności Wykonawcy, a
zapłata lub potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku realizacji umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne na zasadach ogólnych.
4.Z tytułu opóźnienia zapłaty wymagalnej należności Wykonawcy, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym:
1) w przypadku rozwiązania firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonanie albo w terminie nie
zrealizował dostawy, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, a powstała w tych
przypadkach zwłoka była dłuższa niż 3 dni.
3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy, poza zakresem wyszczególnionym w ofercie, innej
osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego,

INNE ZOBOWIĄZANIA
§ 10
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty są wysokiej jakości i spełniają właściwe normy i
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warunki techniczne.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody powstałe na skutek
dostarczenia nie zgodnych z umową olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.
3. Wymagane dokumenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymienione w § 1 ust. 3 i 7*
Wykonawca przedstawi przy pierwszej dostawie, a także w trakcie realizacji umowy, na każde
żądanie Zamawiającego.
4. W przypadku zakwestionowania jakości produktu na podstawie dokumentacji, Wykonawca
dostarczy nieodpłatnie nowy produkt wolny od wad.
5. Zamawiający ma prawo oddać kwestionowany produkt do ekspertyzy. W przypadku potwierdzenia
się zastrzeżeń, Wykonawca zostanie obciążony kosztem ekspertyzy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, zawierającego serię
i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy zawierającego markę
pojazdu oraz numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pośrednictwem przedstawicieli firm kurierskich
zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
8. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
9. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
10. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
zakończeniu umowy.

SIŁA WYŻSZA
§11
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.

Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
a które zaistniały po zawarciu umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
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3.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze
swoich zobowiązań wynikających z umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione
terminy zostaną odpowiednio przedłużone.

4.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą
Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację
zobowiązań.

5.

Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 12
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, dwunastu miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy tj
od dnia……….., z zastrzeżeniem, że umowa wygasa przed upływem tego okresu, w przypadku
wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Umowa może być przedłużona o termin określony w § 1 ust 5, w przypadku nie wyczerpania
kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 w terminie określonym w ust. 1.

INNE POSTANOWIENIA

§ 13
1. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów,
a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą nie stanowi zmiany treści umowy
i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków opisanych w
niniejszej umowie.
3. Wszelkie inne zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 14
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają,
że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
1) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w
Bydgoszczy ul Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz
2) Wykonawca: .....................................................................................................................
2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
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wskazany w ust. 1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.

§ 15
Spory, mogące wynikać na tle wykonywania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
powszechnego w Bydgoszczy.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.459 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 684 z późn. zm.)
§ 17

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
Nr 1A - Formularz rzeczowo-cenowy towarów przeznaczonych do pojazdów samochodowych
będących po okresie gwarancji.
Nr 1B - Formularz rzeczowo-cenowy towarów przeznaczonych do pojazdów samochodowych
Peugeot, Citroen będących w okresie gwarancji.
Nr 2 – Wykaz miejsc dostaw, osób upoważnionych do dokonywania odbiorów oraz do przyjmowania.
faktur
Nr 3 –Wykaz osób Zamawiającego upoważnionych do składania zamówień.
Nr 4 – Protokół odbioru ilościowego.
Nr 5 – Protokół odbioru jakościowego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*Niepotrzebne skreślić
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WZÓR

Załącznik Nr 2

Wykaz miejsc dostaw oraz dane osób Zamawiającego upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy
Lp

Wydział Techniczny

* Dane do wystawiania faktur

Miejsce dostaw
Komórka organizacyjna
Wydział Techniczny w Bydgoszczy
Wydzial Techniczny w Bydgoszczy

1

Bydgoszcz

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Bydgoszczy
ul. Gajowa 99
85-700 Bydgoszcz
NIP: 525- 000-73-13

Sekcja ds. Technicznych
w Toruniu
Dział Techniczny w Grudziądzu
Wydzial Transportu Terenowego
Wydzial Techniczny w Bydgoszczy
Wydzial Transportu Terenowego

2

3

4

5

6

Gdańsk

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Gdańsku
ul. Partyzantów 70
80-952 Gdańsk
NIP: 525- 000-73-13

Katowice

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Katowicach
ul. Rolna 7
40-555 Katowice
NIP: 525- 000-73-13

Kraków

Lublin

Łódź

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Krakowie
ul. Cystersów 21
31- 553 Kraków
NIP: 525- 000-73-13
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Lublinie
ul. Sierpińskiego 26
20-448 Lublin
NIP: 525- 000-73-13
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Łodzi
ul. Obywatelska 121/129
90-945 Łódź
NIP: 525- 000-73-13
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Poznaniu

Adres

Imię i nazwisko

85-700 Bydgoszcz,
Janusz Rozwarski
ul. Gajowa 99
Grzegorz Deba
85-900 Lisi Ogon
ul.
Piotr Glama
Pocztowa 12
87-100 Toruń ,
Wojciech Dąbrowski
ul Polna 17
86-300 Grudziądz
Michał Pawlikowski
ul.Łyskowskiego 39-41
64-900 Piła
Leszek Remesz
ul Powstańców Wlkp 176
88-100 Inowrocław
ul.
Mariusz Ździebliński
Dojazdowa 1
87-800 Włocławek
ul
Przemysław Mularczyk
.Polma 7/9

Wydział Techniczny wGdańsku

80-952 Gdańsk,
Partyzantów 70

ul.

Wydział Techniczny w Katowicach

40-555 Katowice

Sekcja ds. Technicznych
w Opolu

45-125 Opole
2

Wydział Techniczny w Krakowie

Ul. Cystersów 21
31- 553 Kraków

Dział Techniczny w Rzeszowie

Ul. Matuszczaka nr 5
083 Rzeszów

Wydział Techniczny w Lublinie

20-448 Lublin
ul. Sierpińskiego 26

Dział Techniczny w Kielcach

25-900 Kielce
Al. Solidarności 24

Wydział Techniczny w Łodzi

90-945 Łódź,
ul. Obywatelska 121/129

Wydział Techniczny w Poznaniu

60-900 Komorniki
Polna 120

35-

brak
brak

52 339 63 69

504 699 453

piotr.glama@poczta-polska.pl

56 612 01 80
56 612 04 71

510 069 167

wojciech.dabrowski@poczta-polska.pl

56 462-06-42

brak

michal.pawlikowski@poczta-polska.pl

67 215 68 03

502 017 355

leszek.remesz@poczta-polska.pl

52 357 44 41

502 012 740

mariusz.zdzieblinski@poczta-polska.pl

54 233 09 48

502 012 795

przemyslaw.mularczyk@poczta-polska.pl

brak

510 291 740

michal.salanowski@poczta-polska.pl

32 609 48 22

502 013 754

mariusz.debiec@poczta-polska.pl

Ryszard Ostrowski

774-542-517

502 013 730

ryszard.ostrowski@poczta-polska.pl

Ryszard Szczepanek

12 410 60 36

506-010-951

ryszard.szczepanek@poczta-polska.pl

brak

502-014-754

antoni.rzepka@poczta-polska.pl

Regina Świderska

81 746 62 07

brak

regina.swiderska@poczta-polska.pl

Piotr Witkowski

81 748 62 03

brak

piotr.witkowski@poczta-polska.pl

Ireneusz Baran

41 335 91 89

504 699 900

ireneusz.baran@poczta-polska.pl

Andrzej Nieśmiałek

(42) 686-45-64

502 015 914

regina.swiderska@poczta-polska.pl

Sławomir Stasiak

(42) 686-45-64

502-015-926

piotr.witkowski@poczta-polska.pl

42 686 49 90 wew. 241

brak

ireneusz.baran@poczta-polska.pl

brak

797604990

Michał Sałanowski

Antoni Rzepka

Piotr Marczak
ul.

Adres e-mail

52 370 55 35
52 370 55 16

ul.Rolna 7 Mariusz Dębiec

ul.Składowa

Dane osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy
Nr tel. stacjonarnego
Nr tel. komórkowego

Roman Skrzypczka
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janusz.rozwarski@poczta-polska.pl
brak

roman.skrzypczak@poczta-polska.pl

7

8

9

Poznań

Olsztyn

Szczecin

10 Warszawa

11 Wrocław

Wydział Techniczny w Poznaniu
ul. Polna 120
60-900 Komorniki
NIP: 525- 000-73-13
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Olsztynie
ul. Towarowa 4
10-417 Olsztyn
NIP: 525- 000-73-13
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Szczecinie
ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin
NIP: 525- 000-73-13

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 7/9
03-450 Warszawa
NIP: 525- 000-73-13

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny we Wrocławiu
ul. Kolejowa63/65
50-950 Wrocław
NIP: 525- 000-73-13

Wydział Techniczny w Poznaniu
Wydział Techniczny w Poznaniu

62-510 Konin
ul. Kolejowa 5a
65-900 Zielona Góra
Elektronowa 1

ul.

Krzysztof Żółtek

brak

502196667

krzysztof.zoltek@poczta-polska.pl

Artur Maćkowiak

68 322 10 97

500180821

artur.mackowiak@poczta-polska.pl

Wydział Techniczny w Olsztynie

ul. Towarowa 4
10-417 Olsztyn

Cezary Wróbel,
Grzegorz Gembicki

895327621

brak

mariola.moscian@poczta-polska.pl

Dział Techniczny w Białymstoku

ul. Kolejowa 26
15-900 Białystok

Alina Osiennik, Andrzej
Lewoniewski

856526176

brak

andrzej.lewoniewski@poczta-polska.pl

70-661 Szczecin,
ul. Gdańska 15a

Wojciech Mendel

91/44-13-205

brak

wojciech.mendel@poczta-polska.pl

Wydział Techniczny w Szczecinie

Adrain Małek

91/44-13-205

brak

adrian.malek@poczta-polska.pl

Marcin Piechowski,
Anetta Frąckowiak

94/348-98-56

brak

anetta.frackowiak@poczta-polska.pl,
marcin.piechowski@poczta-polska.pl

Władysław Pokora

59/842-35-63 wew. 14, 17

brak

wladyslaw.pokora@poczta-polska.pl

Sekcja ds. Technicznych
w Koszalinie
Wydział Techniczny w Szczecinie

75-211 Koszalin,
ul. Boh. Warszawy 3
76-200 Słupsk,
Wita Stwosza 14

ul.

Wydział Techniczny w Warszawie

03-450 Warszawa
ul.Ratuszowa7/9

Robert Brokowski

22 619 29 93

502019140

robert.brokowski@poczta-polska.pl

Wydział Techniczny w Warszawie

00-900 Warszawa
ul. Łączyny 8

Robert Brokowski

22 619 29 93

502019140

robert.brokowski@poczta-polska.pl

Dział Techniczny w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka
ul.Targowa 24

Jacek Grabowski

29 691-10-72

brak

Andzrzej Komosa

71 343-04-00

502018429

andrzej.komosa@poczta-polska.pl

Piotr Płocki

71 343-26-36

510289975

piotr.plocki@poczta-polska.pl

Tadeusz Romasz

71 341-17-58

brak

Wydział Techniczny we Wrocławiu

50-950 Wrocław,
ul. Kolejowa 63/65
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jacek.grabowski@poczta-polska.pl

tadeusz.romasz@poczta-polska.pl
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Załącznik Nr 3

Wykaz osób Zamawiającego upoważnionych do składania zamówień i reklamacji.

Lp

1

Wydział Techniczny

Imię i nazwisko

Tel.stacjonarny

Tel.komórkowy

Adres email

Janusz Rozwarski

52 370 55 35

brak

janusz.rozwarski@poczta-polska.pl

Leszek Kujaczyński

52 370 55 10

510 069 027

leszek.kujacznski@poczta-polska.pl

Bydgoszcz

2

Gdańsk

Michał Sałanowski

brak

510 291 740

michal.salanowski@poczta-polska.pl

3

Katowice

Bogumiła Syderis

32 609 49 53

brak

bogumila.syderis@poczta-polska.pl

4

Kraków

Ryszard Szczepanek

12 410 60 36

0-506-010-951

Regina Świderska

81 748 62 07

brak

regina.swiderska@poczta-polska.pl

5

Lublin
Piotr Witkowski

81 748 62 03

brak

piotr.witkowski@poczta-polska.pl

Andrzej Nieśmiałek

42 686-45-64

502 015 914

andrzej.niesmialek@poczta-polska.pl

Sławomir Stasiak

42 686-45-64

502-015-926

slawomir.stasiak@poczta-polska.pl
mariola.moscian@poczta-polska.pl

6

ryszard.szczepanek@poczta-polska.pl

Łódź

7

Olsztyn

Mariola Mościan

89 533-14-15

brak

8

Poznań

Tomasz Kupsik

61-899-68-08

502016005

tomasz.kupsik@poczta-polska.pl

Emilia Burdasz

91 441 32 07

brak

emilia.burdasz@poczta-polska.pl

9

Szczecin
Andrzej Zając

91 441 32 09

brak

andrzej.zajac@poczta-polska.pl

Robert Brokowski

22 619 22 00

502019140

robert.brokowski@poczta-polska.pl

Jerzy Dyga

22 877 73 09

515046866

jerzy.dyga@poczta-polska.pl

Andrzej Komosa

71 343-04-00

502018429

andrzej.komosa@poczta-polska.pl

Piotr Płocki

71 343-26-36

510289975

piotr.plocki@poczta-polska.pl

Tadeusz Romasz

71 341-17-58

brak

10

11

Warszawa

Wrocław

tadeusz.romasz@poczta-polska.pl
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Załącznik nr 4 do umowy
…………………dn…………
Protokół odbioru ilościowego
Miejsce przekazania /dostawy przedmiotu umowy (adres)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Specyfikacja dostawy:
Lp

Stwierdzone niezgodności:
Nr pozycji
Ze specyfikacji

Nazwa

J.m

Ilość

Stwierdzone niezgodności ilościowe

Przekazujący:………………………………
(imię i nazwisko)

Odbierający :…………………………….
(imię i nazwisko)
Dostawa zgodna z umową Nr ………………………
Dostawa niezgodna z umową Nr…………………………..

………………………
(podpis)

……………………….
(podpis)

zamówieniem Nr………. z dn. ……………..
zamówieniem Nr………..z dn. ……………….

Opis niezgodności ilościowej:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Odbierający:………………..
(imie i nazwisko)
•

…………………………
(podpis)

przy braku miejsca w tabelach oraz w miejscu opis niezgodności pozostałe zapisy umieścić na odwrocie niniejszego dokumentu

Załącznik nr 5 do umowy
…………………dn…………
Protokół odbioru jakościowego
Miejsce przekazania /dostawy przedmiotu umowy (adres)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Specyfikacja dostawy:
Lp

Stwierdzone niezgodności:
Nr pozycji
Ze specyfikacji

Nazwa

J.m

Ilość

Stwierdzone niezgodności jakościowe

Przekazujący:………………………………
(imię i nazwisko)

Odbierający :…………………………….
(imię i nazwisko)
Dostawa zgodna z umową Nr ………………………
Dostawa niezgodna z umową Nr…………………………..

………………………
(podpis)

……………………….
(podpis)

zamówieniem Nr………. z dn. ……………..
zamówieniem Nr………..z dn. ……………….

Opis niezgodności jakościowej:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Odbierający:………………..
(imie i nazwisko)
•

…………………………
(podpis)

przy braku miejsca w tabelach oraz w miejscu opis niezgodności pozostałe zapisy umieścić na odwrocie niniejszego dokumentu

