projekt
UMOWA NR

zawarta w dniu ............................2018 r. w ……………………. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem
0000334972,NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy 774 140 000 zł, w całości
wpłacony, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw przez:

1. ……………………………………………………………………..
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, a:
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta w tym
PESEL)

reprezentowaną/ reprezentowanym* przez:
1.

zwaną/zwanym* w treści umowy „Wykonawcą”.

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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

odrębnego,

prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A., na rzecz Pionu
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ , z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8,
która jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S.A.

§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiałów do
wózków transportu wewnętrznego wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany ilości/rodzaju asortymentu wskazanego
w Załączniku nr 1 do umowy, w ramach wartości umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia max o 30% w
zakresie ilościowo-wartościowym w stosunku do ilości określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
4. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§2
1. Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy
lub do wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w zależności co nastąpi
pierwsze.
2. W przypadku nie wykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie
o 6 miesięcy, za zgodą Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu.
3. Każdorazowa dostawa nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez
Wykonawcę zapotrzebowania od Zamawiającego. Dniami roboczymi w rozumieniu umowy są dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zapotrzebowanie
będzie określało ilości oraz rodzaj artykułów i zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną
na adres e-mail: …………………………
4. Domniemywa się, że zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, wysłane przez Zamawiającego na
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ust. 3, zostało doręczone w sposób
umożliwiający jego realizację. Przyjmuje się, że datą doręczenia zapotrzebowania jest data jego
wysłania.
5. Każdą dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy
i zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
6. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego
osoby wyszczególnione w Załączniku nr 2, odpowiednio do miejsca dostaw.

§3
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsc wyszczególnionych w Załączniku nr 2, własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko.
2. Dostawa nastąpi wraz z dokumentem zawierającym:
- nazwę i adres Wykonawcy,
- rodzaj dostarczonego asortymentu,
- ilość jednostek,
3. Odbiór jakościowo – ilościowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy, co zostanie
potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
4. Zamawiający poinformuję Wykonawcę e-mailem, o stwierdzonych brakach ilościowych, bądź
jakościowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu umowy.
5. Zakończenie odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzone zostanie protokołem. Wzór „Protokołu
odbioru (…)” stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
6. Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, dokona
wymiany wadliwego asortymentu dostawy na wolny od wad, dostarczając go na swój koszt i ryzyko
odpowiednio do miejsc, o których mowa w ust. 1.
7. Zamawiający wskazuje osoby zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy - jako osoby do bieżących
kontaktów z Wykonawcą.
8. Wykonawca wskazuje (Imię i Nazwisko), Tel. , email: - jako osobę do bieżących kontaktów z
Zamawiającym.

§4
1. Wartość przedmiotu umowy określona w Załączniku nr 1 do umowy złożonego przez
Wykonawcę wynosi:
brutto zł. (słownie: /100),

netto zł,
kwota podatku VAT : zł.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami
zawartymi w SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku dostawy.
3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczony asortyment,
na podstawie podpisanego protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy.
4. Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 1 do umowy, są niezmienne przez okres trwania
umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT/rachunku za dostawę nie później niż 7-go
dnia od daty wystawionego z wynikiem pozytywnym „Protokołu odbioru (…)” danej dostawy.
Fakturę VAT/rachunek należy wystawić na jednostkę organizacyjną Zamawiającego
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
Ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
NIP: 525-000-73-13
Na fakturze/rachunku należy umieścić informację, że dostawa materiałów jest realizowana na
podstawie umowy nr: ………………
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku będzie, podpisany przez
Zamawiającego z wynikiem pozytywnym „Protokół Odbioru (…)” , którego wzór stanowi Załącznik nr
3 do umowy.
7. Wykonawca przesyła oryginały faktur VAT/ rachunków do miejsc wskazanych w Załączniku nr 2 do
umowy, wyszczególnionych w kolumnie nr 3.
8. Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT / rachunku przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT /
rachunku. Jako dzień zapłaty faktury VAT / rachunku uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
9. Wszystkie koszty związane z opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej
granicami, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.
11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu na czynnego podatnika podatku VAT cena,
o której mowa w ust 1 określona w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,
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pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy .
12. W trakcie wykonywania zamówienia 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 przepisów, które pozostają w związku z umową i
zastosowanie których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.

§5
2

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały/następujący zakres przedmiotu umowy:
1
Zapis § 4 ust 11 dotyczy wykonawcy, który w momencie podpisania umowy nie posiada statusu czynnego podatnika podatku
VAT.
2
Niepotrzebne wykreślić

1) ……………………
2) ……………………
3

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres przedmiotu umowy :
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.

§6
1. W razie niewykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. W razie niewykonania części umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20% brutto wartości niezrealizowanej części zamówienia.
3. W przypadku opóźnienia lub dostarczenia artykułów niezgodnych z wymaganiami określonymi w
umowie lub w przypadku niekompletnej dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3
% wartości brutto niedostarczonej lub niekompletnej części przedmiotu umowy za każdy dzień
opóźnienia, przy czym za pierwszy dzień opóźnienia uważa się następny dzień po upływie 14 dni
roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia.
4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i bez obowiązku
wykupienia niezrealizowanej części umowy, a ponadto zażądać kary umownej w wysokości,
o której mowa w ust. 2 lub 1. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy, o
którym mowa w niniejszym ustępie w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wartość szkody przewyższy wartość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przekazaniu Wykonawcy noty obciążeniowej, bez składania odrębnego oświadczenia
woli w tym zakresie.
7. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej z tytułu kar umownych,
Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności wynikających z jego faktur VAT/rachunków.

§7
1. Zamawiającemu, oprócz przypadku wskazanego w § 6 ust. 4, przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
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zapisy § 5 ust. 2-5 będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powierzy część przedmiotu umowy Podwykonawcy.

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,
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i zawierać jego uzasadnienie.

§8
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody
obu stron, z zachowaniem formy pisemnej 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 upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą oraz zmiana miejsca dostaw nie
stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
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 Gdańsku.

§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz umowy dla Zamawiającego,
1 egzemplarz umowy dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
1) Kopia Formularza oferty/Protokołu z negocjacji Wykonawcy – Zał. nr 1
2) Miejsca dostaw artykułów oraz lista osób do bieżących kontaktów z Wykonawcą – Zał. nr 2
3) Protokół odbioru ilościowo-jakościowego – Zał. nr 3
4

Klauzula informacyjna dla osoby podpisującej umowę :
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.
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.
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).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia
roszczeń.

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.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy

1

Klauzula obowi zuje wył cznie w przypadku konieczno ci podania w umowie danych osobowych typu PESEL (dot.

peł nomocników podpisuj cych umow , nie wyst puj cych w KRS). Je li podpisanie umowy nie b dzie wymagał o podania ww.
danych klauzula zostanie usuni ta przed podpisaniem umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
do umowy

Protokół Odbioru
ilościowo- jakościowego

W związku z dostawą materiałów do wózków transportu wewnętrznego 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 nie budzi zastrzeżeń/budzi zastrzeżenia*

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontrola jakościowa polegała na sprawdzeniu:

−

metodą porównawczą: czy dostarczone materiały i towary posiadają cechy zgodne z cechami
określonymi w umowie dostawy, w załączonym opisie przedmiotu zamówieniu/ formularzu oferty,

−

daty ważności.

Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem jakościowym

TAK / NIE*

*z zastrzeżeniem, stwierdzając następujące usterki – braki:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wynik odbioru: pozytywny / negatywny*
Dokument ten jest podstawą do obciążenia Zamawiającego za przedmiotowy asortyment (w przypadku
pozytywnego wyniku odbioru).

Podpisano:

1. ....................................................
2. ....................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Dane kontaktowe - wykaz odbiorców
Nr NIP: 525-000-73-13 wspólny dla wszystkich Płatników

L. P.

Płatnik dane do FV

Adres na jaki należy dostarczyć FV

1

2
Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ,
Wydzial Zaopatrzenia w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk

3

4

5

6

7

Nazwa i adres miejsca bezpośredniej
dostawy

Osoby do kontaktu opowiedzialne za rozliczanie
dostaw/faktur tel. , adres email

Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Zachód,
Wydzial Zaopatrzenia w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
Poczta Polska SA
Pion Operacji Logistycznych
Region Dystrybucji
w Bydgoszczy
ul. Pocztowa 12, 85-900 Lisi Ogon
Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds.. Nieruchomości w
Gdańsku
Sekcja ds. WER Pruszcz Gdański
ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gdański

Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ,
Wydzial Zaopatrzenia w Łodzi
ul. Obywatelska121/129
90-945 Łódź
Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ,
Wydzial Zaopatrzenia w Olsztynie
ul. Pieniężnego 19
10-940 Olsztyn
Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ,
Wydzial Zaopatrzenia w Poznaniu
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań

Osoba opowiedzialna za nadzór nad umową

Marcin Stawarz, tel. (58) 32-66-217
marcin.stawarz@poczta-polska.pl

Jarosław Frydrychowicz, tel. 502 012 299
jaroslaw.frydrychowicz@poczta-polska.pl

Marcin Stawarz, tel. (58) 32-66-217
marcin.stawarz@.poczta-polska.pl
Andrzej Karaś, tel. (58) 69-25-506
andrzej.karas@.poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin

Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ, ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk

Osoby upowaznione do odbioru materiału tel. , adres
email

Ilona Borkowska 91/441-31-44 ilona.borkowska@pocztapolska.pl
Grzegorz Tarkowski 91/441-31-34
grzegorz.tarkowski@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów al. Włókniarzy 227
90-900 Łódź

Bożena Milczarek tel. 42 630 59 24
bozena.milczarek@poczta-polska.pl

Tomasz Olczyk tel. 502 015 601

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn

Marzena Niwińska 89 527 92 17
marzena.niwinska@.poczta-polska.pl

Paweł Mościan 895-410-347
pawel.moscian@poczta-polska.pl

Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Poznaniu
ul. Polna 120, 60-900 Komorniki

Stanisław Matysiak, tel. (61) 86-97-135
stanisław.matysiak@poczta-polska.pl

Michał Wojciechowski, tel. 502 016 050
michal.wojciechowski@.poczta-polska.pl

Marcin Stawarz, tel. (58) 32-66-217
marcin.stawarz@poczta-polska.pl

