PROJEKT
UMOWA NR ..........................

Zawarta w dniu ........................2018 r. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000334972, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł (w całości wpłacony), NIP 525-000-73-13,
REGON 010684960, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1) ……………………………….- ……………………………………………………………….
2) ............................................... - …........................................................................................

a
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, inne dane identyfikujące kontrahenta NIP, Regon),
zwanego dalej Wykonawcą reprezentowanego przez:

1) .................................................. - .........................................................................................
2) .................................................. - .........................................................................................

Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które
miałyby wpływ na waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na
okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (zwana dalej dostawą) do Poczty
Polskiej S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Produkcji, ul. Sierpińskiego 26, 20-448 Lublin (zwanej
dalej PI/APL), wyrobów hutniczych (zwanych dalej materiałem) w ilościach i po cenach
jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Dostarczane materiały powinny być zgodne z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do
umowy.
3. Zamawiający zastrzega, Ŝe gwarantuje zakup materiału określonego w Załączniku nr 1 do
umowy w wysokości 70% wartości umowy. Pozostałe do 30% wartości umowy moŜe zostać
zamówione w zaleŜności od woli Zamawiającego (prawo opcji). Nie wykupienie przez
Zamawiającego przedmiotu umowy o wartości większej niŜ 70% wartości umowy nie moŜe
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stanowić

podstawy

do

roszczeń

odszkodowawczych

ze

strony

Wykonawcy

z

tytułu

niezrealizowania niniejszej umowy oraz nie moŜe stanowić podstawy do zmiany cen.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnego asortymentu
określonego w Załączniku nr 1 do umowy w ramach całkowitej wartości umowy netto, co nie
stanowi zmiany umowy. O przedmiotowej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę
kaŜdorazowo w zamówieniu cząstkowym.
§ 2 Wartość umowy
1. Maksymalna wartość netto umowy nie przekroczy kwoty ……… złotych (słownie: ……………)
I zostanie powiększona o naleŜny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Określone w Załączniku nr 1 do umowy ceny netto nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy,

ceny netto

określone w Załączniku nr 1 do umowy będą powiększone o naleŜny podatek VAT zgodnie z
przepisami wprowadzającymi tę zmianę.
4. Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie

za

rzeczywiste

ilości

dostarczonego

materiału,

potwierdzone Protokołem odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty transportu,
rozładunku i ubezpieczenia asortymentu do momentu jego dostarczenia do PI/APL.
§ 3 Termin wykonania i warunki dostawy
1. Przedmiot umowy naleŜy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia
29.03.2019 r. lub do dnia wyczerpania się kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, w zaleŜności od tego,
co nastąpi wcześniej.
2. Wykonawca będzie realizował dostawy materiału do PI/APL w terminie:
a) pierwsza dostawa - 7 dni roboczych od dnia przekazania przez PI/APL zlecenia
cząstkowego,
b) kolejne dostawy - 3 dni roboczych od dnia przekazania przez PI/APL zlecenia cząstkowego.
3. Ewentualne dostawy powyŜej 70% wartości umowy będą realizowane wg następujących
zasad:
a) ostatnie zlecenie będzie przekazane Wykonawcy nie później niŜ na 6 dni roboczych przed
końcem obowiązywania umowy,
b) brak informacji ze strony Zamawiającego (PI/APL) o wykupieniu wartości umowy powyŜej
70% w terminie, o którym mowa w lit. a), naleŜy traktować jako rezygnację Zamawiającego z
realizacji przez Wykonawcę pozostałych dostaw.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia PI/APL o terminie i sposobie dostawy na
1 dzień roboczy przed jej planowaną realizacją.

2

PROJEKT
5. Strony przyjmują za dni robocze, dni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 4 Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
1. Odbiór ilościowo-jakościowy asortymentu nastąpi w siedzibie PI/APL, w terminie 2 dni
roboczych od daty dostarczenia danej partii materiału. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego Protokołem odbioru ilościowo-jakościowego,
którego kopia zostanie przekazana do Wykonawcy (fax: …….. lub e-mail: ………………..)
w terminie 1 dnia roboczego od daty jego podpisania. Datę podpisania Protokołu odbioru
ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym uwaŜa się za datę sprzedaŜy.
2. Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1 zostanie sprawdzony w oparciu o opis
techniczny określony w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Wraz z dostawami Wykonawca kaŜdorazowo przekaŜe dokument WZ (jego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do umowy), który będzie podstawą do dokonania odbioru ilościowo-jakościowego.
4. W przypadku dostarczenia asortymentu niespełniającego wymaganych parametrów lub
braków ilościowych w dostawie, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem negatywnym, na swój koszt, dokona
wymiany niepełnowartościowego materiału na wolny od wad lub uzupełni braki ilościowe. W razie
niedotrzymania

powyŜszego

terminu

Zamawiający

naliczy

karę

umowną

zgodnie

z § 6 ust. 1.
5. Po trzykrotnym zareklamowaniu tego samego asortymentu, Zamawiający ma prawo w terminie
14 dni od daty złoŜenia ostatniej reklamacji odstąpić od umowy obciąŜając Wykonawcę karą
umowną określoną w § 6 ust. 2 lit. b.
§ 5 Warunki płatności

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą Protokoły odbioru
ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego.
Faktury VAT zostaną wystawione na adres PI/APL w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
podpisania Protokołów odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym.

2. Na fakturach umieścić naleŜy m.in.:
a) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: NIP 525-000-73-13,
b) nazwę materiału,
c) informację, Ŝe dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr …………… .

3. Wykonawca prześle oryginały faktur VAT na adres PI/APL.
4. NaleŜność za kaŜdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze.

5. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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6. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy na osoby trzecie (w tym na podwykonawców).

8. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur VAT, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur VAT Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

§ 6 Kary umowne
1. Za nieterminową dostawę lub nieterminową wymianę materiału (równieŜ w ramach gwarancji)
Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

karę

umowną

w

wysokości

2%

wartości

netto

niezrealizowanej dostawy lub wymiany za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Dodatkowo

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

kary

umowne

w

okolicznościach

i wysokościach ustalonych poniŜej:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po jego stronie
w wysokości 10% wartości netto umowy,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto umowy.
3. JeŜeli Wykonawca opóźni dostawę danej partii o co najmniej 14 dni kalendarzowych,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej
realizacji i obowiązku zamówienia niezrealizowanej części umowy oraz Ŝądać kary umownej,
o której mowa w ust. 2 lit. b). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złoŜone w
terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Ustanowiona w ust. 1 kara umowna oraz jej uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜsza wysokość kar umownych.
6. Zamawiający kaŜdorazowo wystawi notę księgową na przysługującą mu karę umowną, która to
nota płatna będzie przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
7. W przypadku nie uiszczenia kary umownej o której mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę.
§ 7 Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca na dostarczony materiał udziela gwarancji na okres 6 miesięcy. Data podpisania
protokołu odbioru ilościowo–jakościowego z wynikiem pozytywnym jest datą rozpoczęcia okresu
gwarancji.
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2. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania
na własny koszt, wymiany materiału na wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty
pisemnego zgłoszenia.
3. NiezaleŜnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
Okres rękojmi za wady obowiązuje przez 24 miesiące dla przedmiotu umowy i biegnie od daty
podpisania ostatniego Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym.
§ 8 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto na
kwotę …… zł, zostało wniesione przez Wykonawcę w formie …… .
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący
sposób:
− 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane,
tj. po podpisaniu

ostatniego

protokołu

odbioru

ilościowo-jakościowego

z

wynikiem

pozytywnym lecz nie wcześniej niŜ w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 1,
− 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niŜ w 15 dniu
kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie innej niŜ
w pieniądzu, musi ono obejmować okres o 30 dni dłuŜszy od okresu trwania umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

§ 9 Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem,
Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do nich, nie później niŜ w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.
2. JeŜeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona moŜe zwrócić się do sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygniecie sporu.

§ 10 Zmiany do umowy

1. Zmiana niniejszej umowy i jej załączników moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyraŜoną na piśmie, w formie aneksu pod rygorem niewaŜności, z zastrzeŜeniem ust. 2.
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2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wprowadzenia aneksu do umowy przedłuŜającego
termin jej obowiązywania, w przypadku nie wyczerpania się kwoty określonej w § 2 ust.1.

3. Zmiany danych teleadresowych określonych w § 1 ust. 1, § 4 ust. 1, § 12 ust. 1 i 2 wymagają
pisemnego poinformowania bez wymogu sporządzania aneksu.

§ 11 Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie
30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego za zrealizowaną część umowy.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za monitorowanie
naleŜytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy odpowiada Pani/Pan …… (pracownik Pionu Infrastruktury, Wydziału Produkcji,
ul. Sierpińskiego 26, 20-448 Lublin), tel. ……, fax: ……, e-mail: …… .
2. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada Pani/Pan ……, tel. ……, fax: ……,
e-mail: …… .
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
Stron.
6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) Zestawienie

ilościowe

przedmiotu

umowy

określające

warunki

techniczne,

jednostkową netto oraz wartość umowy netto – Załącznik nr 1
b) Protokół odbioru ilościowo-jakościowego – Załącznik nr 2
c) Dokument WZ – Załącznik nr 3

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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