WZÓR

projekt umowy

UMOWA NR PI ……………..

zawarta w dniu .......................... 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 XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000334972 będącą podatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 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, posiadającymi
numer identyfikacyjny NIP ………………..., Regon ………………………., o kapitale zakładowym wynoszącym
………………… / wpłaconym w całości, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer identyfikacyjny NIP.........................., Regon
.......................PESEL........................

reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanych na wstępie
Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG, które miałyby wpływ na ważność umowy i są zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr PI……….…,
prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego na dostawę paczek świątecznych została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Region Pionu Kapitału Ludzkiego Dział Obsługi Socjalnej w Bydgoszczy mieszczący się przy
ul. Jagiellońskiej 6, 85-950 Bydgoszcz jest jednostką organizacyjną Zamawiającego uprawnioną do realizacji
niniejszej umowy, a w szczególności do nadzorowania dostaw, odbioru dostaw, odbioru i rozliczanie faktury
VAT/rachunku, naliczania kar umownych.
2. W ramach umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na dostawę
paczek świątecznych w ilości ............. szt. zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy w terminie do dnia 28.11.2017r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości paczek do 1 600 sztuk o czym pisemnie powiadomi
Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. W przypadku zmniejszenia liczby paczek, na podstawie pkt

3, łączne wynagrodzenie brutto zamówienia

będzie stanowić iloczyn faktycznej ilości paczek i ceny jednej paczki. W przypadku skorzystania z tego prawa
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

§2
1. Wykonawca dostarczy paczki świąteczne zgodnie z „Harmonogramem dostaw” o którym mowa w pkt 2,
własnym transportem, na własny koszt, bezpośrednio do miejscowości wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy sporządzi i doręczy Wykonawcy „Harmonogram
dostaw”, określający szczegółowo ilość, terminy (dzień, godzinę) i dokładny adres dostaw do miejsc
wskazanych oraz osoby upoważnione do odbioru paczek. Wzór harmonogramu dostaw stanowi załącznik nr 2
do umowy.
3. Wykonawca zapewni szybkie rozładowanie paczek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przez co
najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
§3
1. Każdy artykuł spożywczy winien posiadać widoczną datę terminu przydatności do spożycia nie krótszą niż
4 miesiące od daty zawarcia umowy i być wyprodukowanym w 2017 roku.
2.

Każdy dostarczony artykuł musi być pełnowartościowym produktem w oryginalnym opakowaniu producenta,
oraz posiadać gramaturę nie mniejszą niż sugerowana przez Zamawiającego w Formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3.

Każda paczka powinna być:
a) bez wad fizycznych i jakościowych w odpowiednio trwałej, zawiązanej reklamówce z motywem
świątecznym zabezpieczającym zawartość paczki przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dekompletacją.
b) reklamówka powinna być dostosowana do masy, kształtu i rodzaju zawartości, jak również do sposobu
i czasu trwania przewozu tak, aby nie uległa ona uszkodzeniu ani przez nacisk, ani przez kolejne
czynności wykonywane z paczką.

4.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź wad jakościowych Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych
od powiadomienia o tym fakcie, dokona wymiany wadliwych produktów lub uzupełni braki, przesyłając
je na swój koszt do punktów wskazanych w powiadomieniu.

§4
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Wykonawca

- …………………………………………… tel. ………………………………….

Zamawiający - Agnieszka Kluzińska

tel. 52 33 95 639

2. Wszelką korespondencję należy przesyłać na następujący adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Kapitału Ludzkiego
Dział Obsługi Socjalnej
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz.

§5
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone w Formularzu Oferty
(załącznik nr 1 do umowy) wynosi brutto: ………… zł., (słownie: …………………………………………………).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w przetargu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa, również transport oraz
inne koszty, które Wykonawca zmuszony jest ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej
granicami, ponosi Wykonawca.
4. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktyczną ilość dostarczonych paczek na
podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT/rachunku, wraz z wypełnionym protokołem
odbioru (załącznik nr 3 do umowy).
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT/rachunku w terminie 5 dni od zatwierdzenia
protokołu odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4. Zamawiający zobowiązuje się uregulować
należność, określoną w ust. 1, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Fakturę VAT /rachunek należy wystawić na adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Kapitału Ludzkiego
Dział Obsługi Socjalnej
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz.
7. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie.

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu na czynnego podatnika VAT cena, o której mowa w
ust. 1 określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, pozostanie niezmienna przez cały
1

okres trwania umowy .
§6
1.

Wykonawca wykona siłami własnymi cały/następujący2 zakres przedmiotu umowy:
1)

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

2)

....................................
3

Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres przedmiotu umowy :

2.
1)

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

2)

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

3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców i jego pracowników, dalszych Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca oraz Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach
z

Podwykonawcami zapisy w zakresie takiej odpowiedzialności jak za wady Wykonawcy wobec

Zamawiającego.
§7
1. W razie nie wykonania umowy w całości lub części, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w Harmonogramie
dostaw, o którym mowa w § 2, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia w dostawie.
3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od
umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia
niezrealizowanej części umowy, a ponadto zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany wadliwych produktów lub nie uzupełnieniu
braków ilościowych o których mowa w § 3 pkt 4 umowy, Zamawiającemu należy się kara umowna w
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, kary
umownej z wynagrodzenia za wykonaną usługę.
6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
a)

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 tym wypadku
odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1
2
3

Zapis paragrafu 5 ust 9 dotyczy wykonawcy, ,który w momencie podpisania umowy nie posiada statusu czynnego podatnika podatku VAT
Niepotrzebne wykreślić
Zapisy § 6 ust 2-5 mają zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca powierzy część przedmiotu zamówienia podwykonawcy

b)

Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał
wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową –
w terminie 7 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 lit.a) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części Umowy do czasu odstąpienia, a w przypadku określonym w ust. 1 lit.b) pomniejszonego, o
naliczone kary umowne, o których mowa w § 7 umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
1. Zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT/rachunku 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.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zapisy SIWZ.
2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie
w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom przysługuje
prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie Sąd Powszechny w Bydgoszczy.

§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz umowy dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
1) Formularz oferty – zał. nr 1 do umowy;
2) Harmonogram dostaw – zał. nr 2 do umowy;
3) Protokół odbioru – zał. nr 3 do umowy.

WYKONAWCA

