Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.038.2018

Poznań, dnia 16.05.2018 r.
ZATWIERDZAM:

DYREKTOR OPERACYJNY
ds. ADMINISTRACJI PÓŁNOC

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ZAKUPÓW w POZNANIU

/-/ Gustaw Czarnowski

/-/ Marcin Nowak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych marki Lexmark MS617dn i
urządzeń wielofunkcyjnych marki Lexmark MX617de”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ
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Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

należy

adresować

do

jednostki

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 700 sztuk tonerów zwanych dalej materiałem eksploatacyjnym
do drukarek komputerowych marki Lexmark MS617dn i urządzeń wielofunkcyjnych marki Lexmark
MX617de na potrzeby jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej Spółka Akcyjna.
Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych w rozumieniu pkt.
3, o minimalnej wydajności 8 500 stron A4 mierzonej zgodnie z normami pomiaru wydajności
ISO/IEC 19752 w przypadku wkładów z tonerem przeznaczonych do monochromatycznych drukarek
laserowych.

2.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.
Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty fabrycznie nowe (w rozumieniu pkt. 3), w
pełni kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego w pkt 1 o parametrach fizycznych,
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, w szczególności takich jak np. temperatura
topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku takich samych
bądź lepszych w stosunku do produktu zalecanego przez producenta sprzętu drukującego, pochodzące
z bieżącej produkcji, wytwarzane seryjnie wytwarzane seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą
PN-EN ISO 9001:2008 lub normą równoważną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na
każdym etapie realizacji umowy dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność dostarczonych
produktów z ww. normą.
Materiały równoważne w żaden sposób nie mogą naruszać praw patentowych oraz praw własności
intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

3.

Za produkty fabrycznie nowe Zamawiający uważa: produkty nowe, powstałe w cyklu produkcyjnym
z użyciem nowych elementów lub nowych, pełnowartościowych komponentów pochodzących z
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recyklingu (w rozumieniu pkt. 4), wcześniej nieużywane, nie przerabiane, zapakowane w oryginalnych
opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu, oznaczeniem numeru
umowy, zamieszczonym zarówno na opakowaniu jak również na kasecie, posiadające oznaczenie
terminu przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z
tonerem.
4.

Przez recykling Zamawiający rozumie: odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, zgodnie z definicją określoną w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

5.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pełnowartościowej kasety (obudowy), będącej częścią
niezużywalną, o ile jej zastosowanie nie będzie prowadzić do uszkodzenia urządzenia, w którym
zostanie zastosowane.

6.

Zamawiający nie dopuszcza produktów regenerowanych, tj. produktów, które wcześniej były używane,
nie zostały wytworzone w bieżącym procesie produkcyjnym, z wyłącznie nowych komponentów, a które
wyprodukowano wskutek regeneracji poszczególnych komponentów, które oczyszczono, odnowiono lub
wtórnie uzupełniono o materiał drukujący na skutek czego używany już produkt został przywrócony do
funkcjonalności.

7.

Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą ograniczać żadnych funkcji i możliwości urządzeń
drukujących oraz nie mogą powodować negatywnych komunikatów w trakcie użytkowania sprzętu. Nie
mogą również w żaden sposób negatywnie oddziaływać na sprzęt posiadany przez Zamawiającego.

8.

Wykonawca

musi

zagwarantować

jakość

wydruku

polegającą

na

równomiernym

zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku,
brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100 %
bieli w miejscach niezadrukowanych).
9.

Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce,
wolne od wad technicznych lub prawnych oraz charakteryzować się wysoką jakością wykonania.

10. Termin przydatności do użytku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w
dniu realizacji zamówienia częściowego, nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dokonania
dostawy dla Zamawiającego.
11. Miejsca realizacji dostaw:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań w
trzech partiach w następujących terminach:
•

I partia dostawy materiałów eksploatacyjnych w ilości 300 szt. w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy ,

•

II partia dostawy materiałów eksploatacyjnych w ilości 200 szt. w terminie 10 dni roboczych od
daty złożenia zamówienia częściowego,

•

III partia dostawy materiałów eksploatacyjnych w ilości 200 szt. w terminie 10 dni roboczych od
daty złożenia zamówienia częściowego,
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12. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
13. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. lub do czasu
wyczerpania wartości brutto umowy przed tym terminem.
Pożądany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: czerwiec 2018 r.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych
i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

Rozdział III.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie: tj. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się zrealizowaniem co najmniej 2 dostaw
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł
brutto;

2.

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca
potwierdza w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
Ofertę należy złożyć w oparciu o Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ, wraz z następującymi dokumentami:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złożenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
3) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający

wyjaśnia,

iż

poprzez

przedstawienie

w

„Wykazie”,

wykonanych

dostaw

odpowiadających rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie co najmniej 2
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dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na łączną kwotę nie mniejszą niż
20 000,00 zł brutto;
Określenie podmiotów dostaw następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający
ich identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych dostaw podanych w wykazie uzna
wyłącznie te, które będą zawierały dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są
wykonywane należycie.
Dowodami tymi są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
4) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest
spółka cywilna.
6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub wydruku ze strony internetowej CEIDG lub przez
pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład
podmiotów występujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

3)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę wg wskazań określonych w SIWZ.

4)

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie
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dostarczonego w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca
określonego w pkt 8 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE

(odpowiednio)

OFERTY

–

PI.TPZPoz.2600.038.2018

Dostawa

materiałów eksploatacyjnych” z dopiskiem: "nie otwierać przed 28.05.2018 r. godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.
5)

Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI.TPZPoz.2600.038.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych”,
z dopiskiem: "nie otwierać przed 28.05.2018 r. godz. 11:00".

8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
2) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego
lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we
wzorze.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi być
podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena
ofertowa musi uwzględniać podatek VAT.
4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń i sumowań
dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
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Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kurczewska
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VII. TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
3)

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

4) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca
w momencie jej wprowadzenia.
5) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
6) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać poproszony do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
2. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej
strony nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
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7. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem, iż
cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza
ekonomicznie.
2. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
3. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
4. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani
o zakończeniu postępowania.
6. W

przypadku

unieważnienia

postępowania

wszyscy

Wykonawcy

zostaną

poinformowani

o unieważnieniu.

Rozdział XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, najpóźniej w dacie
zawarcia umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: „ZABEZPIECZENIE – AAD Północ – PI.TPZPoz.2600.038.2018 Dostawa materiałów
eksploatacyjnych”
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. 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 bankowy Wykonawcy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie:
1)

prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyn,

2)

prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta,
wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej, nie ma
możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o
zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części,

3)

że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz wykonanych dostaw - WZÓR
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
........................................................
(miejscowość i data)
Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….

W związku z ogłoszonym postępowaniem na:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych marki Lexmark MS617dn i
urządzeń wielofunkcyjnych marki Lexmark MX617de”
I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:

LP.

Typy urządzeń

1

2

Nazwa materiału
eksploatacyjnego

2

Kolor

Minimalna
wydajność
stron A4

Minimalna
wydajność
stron A4

dotyczy
materiałów
równoważnych*

3

4

5

Toner 51B2H00

czarny

8 500

Oferowany
materiał
producent/
symbol

Jednostka
miary

Ilość

cena
jednostkowa
netto

8

9

10

szt.

700

dotyczy
materiałów
równoważnych*

6

7

Drukarka
Lexmark MS617dn
Urządzenie
wielofunkcyjne
Lexmark MX617de

Wartość NETTO

3

[iloczyn kol.9 i kol.10 z wiersza 2 ]

Wartość podatku VAT

4

[obliczony z wiersza 3 z kolumny 10]

Cena ofertowa BRUTTO

5

[ suma wierszy 3 i 4 z kolumny nr 10]

słownie wartość brutto:........................................................................................................................................................
* w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy wypełnić wiersz 2 - kolumnę nr 6 i 7
II.

Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
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III.

Oświadczamy, że:
1. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
2. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
3. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu
składania ofert.
Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

..................................................................................
(pieczątka imienna)

11

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.038.2018

Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych marki Lexmark MS617dn i
urządzeń wielofunkcyjnych marki Lexmark MX617de”

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................
Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Data wykonania
Lp.
1

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy
brutto PLN

2

3

Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

Podmiot

6

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że dostawy te wykonane zostały należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 ppkt 3) SIWZ w wykazie należy przedstawić co najmniej 2 dostawy
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto;

................................ dn. ..........................…. r.
...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt Umowy
Umowa nr .........................................
zawarta w dniu ………..2018 roku w Poznaniu pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13,
Regon: 010684960, kapitał zakładowy 774 140 000 zł – w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1) .…………………………… działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …….. z dnia …..
2) .…………………………… działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …….. z dnia …..
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ z
siedzibą przy ul. Targ Rakowy 7/8 17, 80-940 Gdańsk, które jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej,
zwaną dalej Zamawiającym
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………....................................., z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………., kod pocztowy
….. - …………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
…………………….
… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / kapitał zakładowy w wysokości …………..
zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych), NIP:……………………., Regon:
……………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i datę
pełnomocnictwa),
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .............................................................................. zamieszkałym/ą w ..................................
przy
ulicy..............................,
kod
pocztowy
...-......,
przedsiębiorcą
działającym
pod
firmą..................................................... z siedzibą w.................................. przy ulicy .............................., kod
pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……………… , Regon: ……………….., PESEL: …………..zwanym w treści
umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
Rozdział I Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……….. sztuk tonerów o symbolu …………… zwanych dalej
materiałem eksploatacyjnym do drukarek komputerowych marki Lexmark MS617dn i urządzeń
wielofunkcyjnych marki Lexmark MX617de na potrzeby jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej
Spółka Akcyjna.
Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych w rozumieniu
ust. 3, o minimalnej wydajności 8 500 stron A4, mierzonej zgodnie z normami pomiaru wydajności:
ISO/IEC 19752 w przypadku wkładów z tonerem, przeznaczonych do monochromatycznych drukarek
laserowych,
2. Zamawiający dopuścił zaoferowanie produktów równoważnych.

13

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.038.2018

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Przez produkty równoważne uważa się produkty fabrycznie nowe (w rozumieniu ust. 3), w pełni
kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego w § 1 ust.1 o parametrach fizycznych,
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, w szczególności takich jak np. temperatura
topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku takich samych
bądź lepszych w stosunku do produktu zalecanego przez producenta sprzętu drukującego, pochodzące
z bieżącej produkcji, wytwarzane seryjnie wytwarzane seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą
PN-EN ISO 9001:2008 lub normą równoważną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na
każdym etapie realizacji umowy dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność dostarczonych
produktów z ww. normą.
Materiały równoważne w żaden sposób nie mogą naruszać praw patentowych oraz praw własności
intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
Za produkty fabrycznie nowe uważa się: produkty nowe, powstałe w cyklu produkcyjnym z użyciem
nowych elementów lub nowych, pełnowartościowych komponentów pochodzących z recyklingu (w
rozumieniu ust 4), wcześniej nie używane, nie przerabiane, zapakowane w oryginalnych opakowaniach
producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu, oznaczeniem numeru niniejszej umowy,
zamieszczonym zarówno na opakowaniu jak również na kasecie, posiadające oznaczenie terminu
przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
Przez recykling rozumie się : odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, zgodnie z definicją określoną w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pełnowartościowej kasety (obudowy), będącej częścią
niezużywalną, o ile jej zastosowanie nie będzie prowadzić do uszkodzenia urządzenia, w którym
zostanie zastosowane.
Zamawiający nie dopuszcza produktów regenerowanych, tj. produktów które wcześniej były używane,
nie zostały wytworzone w bieżącym procesie produkcyjnym, z wyłącznie nowych komponentów, a które
wyprodukowano wskutek regeneracji poszczególnych komponentów, które oczyszczono, odnowiono lub
wtórnie uzupełniono o materiał drukujący na skutek czego używany już produkt został przywrócony do
funkcjonalności.
Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą ograniczać żadnych funkcji i możliwości urządzeń
drukujących oraz nie mogą powodować negatywnych komunikatów w trakcie użytkowania sprzętu. Nie
mogą również w żaden sposób negatywnie oddziaływać na sprzęt posiadany przez Zamawiającego.
Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu
drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych
smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100 % bieli w miejscach
niezadrukowanych).
Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce, wolne
od wad technicznych lub prawnych oraz charakteryzować się wysoką jakością wykonania.
Termin przydatności do użytku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, i urządzeń wielofunkcyjnych w
dniu realizacji zamówienia częściowego, nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dokonania
dostawy dla Zamawiającego.
§2

1. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy:
netto:
…………………….. zł ………………gr
podatek VAT w kwocie:
…………………….. zł ………………gr
brutto:
…………………….. zł ………………gr
…..
(słownie brutto: …………………………………………………………. /100)
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
umowy, w tym koszt przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy
do miejsca dostawy, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego,
opakowania oraz inne jeżeli występują.
Rozdział II Realizacja dostaw
§3
1. Miejsca realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień:
1) Przedmiot umowy należy dostarczyć do: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział
Magazynów, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań w trzech partiach w następujących terminach:
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a) I partia dostawy materiałów eksploatacyjnych określonych § 1 ust 1 umowy tj. w ilości 300
szt. w terminie 10 dni od daty podpisania umowy ,
b) II partia dostawy materiałów eksploatacyjnych określonych § 1 ust 1 umowy tj. w ilości 200
szt. w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego,
c) III partia dostawy materiałów eksploatacyjnych określonych § 1 ust 1 umowy tj. w ilości 200
szt. w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego,
2) Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
3) Zamawiający składać będzie zamówienia częściowe drogą elektroniczną na adres wskazany w § 18
ust. 3 umowy do godziny 14:00. Wysłanie wiadomości e-mail po godzinie 14:00 traktowane będzie
jako złożenie zamówienia następnego dnia roboczego (za dni robocze Strony przyjmują dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 07:00 do 15:00.),
2. Sposób odbioru ilościowego:
1) Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego materiałów eksploatacyjnych w miejscu
określonym w ust. 1 pkt. 1).
2) Zamawiający podczas odbioru ilościowego sprawdzi czy dostawa częściowa nie nosi śladów
uszkodzeń i ingerencji zewnętrznej. Następnie porówna ilość zamawianych materiałów
eksploatacyjnych ze złożonym zamówieniem.
3) Potwierdzeniem realizacji dostawy częściowej będzie sporządzenie w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach protokołu odbioru ilościowego stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy,
podpisanego bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół
zostanie przekazany Wykonawcy pisemnie najpóźniej 5 dnia roboczego od daty dostawy
częściowej,
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie częściowej Zamawiający zobowiązany jest
do sporządzenia stosownej adnotacji w protokole odbioru ilościowego,
5) Podpisaną kopię protokołu odbioru ilościowego (w formie skanu – plik pdf) z zastrzeżeniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie elektronicznej na adres wskazany w § 18 ust. 3
umowy najpóźniej 5 dnia roboczego od daty dostawy częściowej. Protokół uważa się za
przekazany w momencie wysłania e-maila przez Zamawiającego.
6) W przypadku braków ilościowych lub dostarczenia materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z
umową, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 14:00
5-dnia roboczego od daty przekazania protokołu, o którym mowa w pkt 4 do uzupełnienia,
braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych na swój koszt.
7) W przypadku nie uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych,
w terminie wskazanym w pkt. 6 dostawa częściowa zostanie uznana za nienależycie wykonaną.
8) Datę podpisania protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń uważa się za datę dostawy.
Rozdział III Obowiązki stron
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. zrealizowania dostaw częściowych własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko, na zasadach
określonych w Rozdziale II umowy. Wykonawca oświadcza, że rynek asortymentowy jest mu znany i
będzie posiadał wystarczające zapasy celem realizacji zamówienia.
2. uznania reklamacji, o których mowa w rozdziale VI umowy.
3. niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego
statusu prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedziby i adresu, oraz zmianie danych,
których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
skutek nieprawidłowego powiadomienia o zaszłych zmianach przez Wykonawcę. Wszelką
korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni wskazany adres uznaje się
jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
4. dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu
spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
2. W sytuacji uszkodzenia urządzenia (objętego lub nieobjętego gwarancją) spowodowanego używaniem
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający zleci wskazanemu przez siebie podmiotowi
wykonanie ekspertyzy i naprawy uszkodzonego urządzenia, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
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kosztów wykonania niezbędnych ekspertyz i naprawy urządzenia, jeżeli ekspertyza potwierdzi
spowodowanie uszkodzenia sprzętu przez materiały eksploatacyjne.
3. Na podstawie faktury/rachunku za wykonaną ekspertyzę oraz naprawę urządzenia, Zamawiający
wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuję się do zapłacenia faktury w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
4. Brak zapłaty faktury przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie upoważnia Zamawiającego do
potrącenia wynikającej z tej faktury kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia o uszkodzeniu sprzętu
spowodowanego używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych, zobowiązany jest do
dostarczenia na czas naprawy, urządzenia o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego
urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi (nie startowymi), do lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego.
§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości, asortymencie i miejscu dostawy, zgodnie ze
złożonym zamówieniem częściowym.
2. Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości oraz zgodności ze złożonym
zamówieniem.
3. Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.

1.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rozdział IV Termin obowiązywania umowy
§7
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018 roku lub do czasu wyczerpania wartości brutto
przed tym terminem.
Rozdział V Sposób płatności
§8
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego protokół odbioru ilościowego bez zastrzeżeń, który Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do faktury. Faktura zostanie wystawiona zgodnie danymi wskazanymi poniżej:
Płatnik :Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13.
Odbiorca: Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17,60-943 Poznań
Na fakturze należy umieścić:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego
2) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ……………………….
3) Płatnik faktury
4) Odbiorca faktury
Wykonawca przesyła oryginały faktur na adres: Poczta Polska S.A, Faktury EOD, ul. Bernardyńska 15.
85-940 Bydgoszcz.
Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu odbioru
ilościowego bez zastrzeżeń. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy nr …………………...
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku, gdy
nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie
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przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania Stron
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Rozdział VI Reklamacje
§9
Reklamacje składać będą osoby wskazane w § 18 ust 2 umowy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania reklamacji dotyczących ilości i jakości oraz wad
ukrytych dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, w tym również w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego cech wskazujących na utratę przez dostarczony asortyment przydatności do użytku
zgodnie z przeznaczeniem, a ujawniających się mimo przechowywania i użytkowania zgodnie ze
wskazaniami producenta oraz w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub
niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań
określonych w § 1 umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków lub
wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy dwukrotna wymiana reklamowanego materiału równoważnego nie spełni wymagań
określonych w § 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełnowartościowy materiał
eksploatacyjny produkowany przez producenta urządzenia – bez zmiany ceny.
4. Zamawiający
reklamacje
składać
będzie
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail …………………………………….lub faksem pod nr ……………………………..
5. Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila lub faksu przez Zamawiającego
wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
Rozdział VII Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy,
2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, nie dostarczył w terminie
zamówionej partii asortymentu lub nie zrealizował reklamacji w terminie, a powstałe w tych
przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 20 dni roboczych,
4) zmiany ceny niezgodnie z postanowieniami umowy,
5) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
6) dwudziestokrotnego uszkodzenia sprzętu spowodowanego zastosowaniem dostarczonego materiału
eksploatacyjnego,
7) reklamacji przekraczającej łącznie 10 % ilości dostarczonego materiału eksploatacyjnego
przewidzianego w całości dostaw,
8) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom
trzecim informacji stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego, uzyskanych
podczas wykonywania umowy.
2. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie z
zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem przyczyny.
§ 12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Rozdział VIII Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 13
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej 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.
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 niniejszej umowy na czas wystąpienia siły wyższej a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
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 realizacje zobowiązań.
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.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. W szczególności Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie przesyłki.

Rozdział IX Kary umowne
§ 14
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego albo wypowiedzenia umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto
określonej w § 2 ust. 1 umowy.
b) nie rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuowania
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w wysokości 10 % wartości umowy
brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,
c) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu dostawy częściowej do lokalizacji w § 3 ust. 1 pkt. 1) umowy
w wysokości 1 000,00 zł. Po upływie 20 dni roboczych od daty przewidywanej realizacji zamówienia
częściowego dostawę uznaje się za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 20 % wartości brutto danej dostawy częściowej,
d) stwierdzenia niezgodności w dostawie materiałów eksploatacyjnych (braki, uszkodzenia)
w wysokości 5 % wartości brutto dostawy częściowej, której przypadek dotyczy,
e) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych w
wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu, o którym mowa w § 3
ust. 1 umowy,
f) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych
w ramach reklamacji, w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu,
o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy; w przypadku, gdy opóźnienie przekracza 20 dni roboczych
uznaje się reklamację za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej
w wysokości 200 % wartości reklamowanego asortymentu,
g) uszkodzenia sprzętu, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca poniesie karę umowną
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
h) opóźnienia w dostarczeniu urządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, wysokości 200,00 zł za
każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie przekracza 10 dni roboczych uznaje się, że
Wykonawca nie dokonał obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, a Zamawiający ma prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł,
2. Zamawiający, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy
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jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar
umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie
jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 18 ust. 1 umowy.

1.

2.
3.
4.

Rozdział X Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę …………………..zł stanowiącą 5 % wartości
brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 zostało wniesione w formie*………………… (*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).
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
tym roszczeń z tytułu kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XI Przepisy końcowe
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Spory mogące
wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Poznaniu.
§ 17
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, w formie aneksu.
2. 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 wyznaczonych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.
§ 18
1. Za nadzór nad realizacją umowy odpowiada Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Administracji Północ w Poznaniu, Wydział Zaopatrzenia. Osobą odpowiedzialną za
nadzór nad realizacją umowy jest: ………………….., e-mail: ................. tel. ……………..
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania
umowy, naliczanie kar umownych, reklamacje i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
odpowiada: imię i nazwisko …………..……., tel.: ………….….., faks: …………..……., e-mail:
………………………
3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko ..................................tel.
…………………….e-mail:…………………………………………
§ 19
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru ilościowego
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1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska
S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż
do czasu wygaśnięcia roszczeń.
7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja
2018 r.), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1
do Umowy nr …………. z dnia ………….. r.

Wzór
Protokół odbioru ilościowego
W związku z dostawą materiałów eksploatacyjnych:
zrealizowaną w dniu ………………..………..
zgodnie z umową nr …………………………. z dnia ………………………………….
nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..
Odbioru dokonali:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem ilościowym:
TAK / NIE*
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
Rodzaj i stan opakowania ; bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Wynik odbioru: bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
Dokument ten jest podstawą do obciążenia Zamawiającego za przedmiotowy asortyment (w przypadku
wyniku odbioru bez zastrzeżeń).
Podpisano:
1. ....................................................

2. ....................................................
* niepotrzebne skreślić
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