Nr postępowania: PI.TPZKat.2600.90.2018

Umowa nr .......................(Projekt)
zawarta w dniu ............................ w ……………………… 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: 774 140 000,00 zł - w całości wpłacony), NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, w ramach
której działa:
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe z siedzibą przy ul. Prokocimska 6, 30-900
Kraków, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1) .................................................. - ......................................................
2) .................................................. - ........................................................
a ……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
zwanego w treści Umowy Wykonawcą, którego reprezentują:
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, 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.
− w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu odrębnego,
nieograniczonego, oznaczonego sygnaturą:
• o nr ………………………………….- na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A
w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
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2.
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1.

§ 1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa gumek recepturek zwanych dalej asortymentem, wskazanych w
Załączniku nr 1 do Umowy w ilościach i do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. Szczegółowy opis warunków technicznych i parametrów użytkowych, jakie musi spełniać dostarczony asortyment, zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów fabrycznie nowych, bez śladów używania, dopuszczonych do sprzedaży w Polsce oraz wolnych od wad technicznych.
Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do Umowy w
wysokości 100% wartości umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy.
§ 2 Wartość Umowy
Łączna wartość przedmiotu Umowy nie przekroczy:
netto …………………. złotych (słownie: ………………………..),
podatek VAT …..% w kwocie …………………. złotych (słownie: ………………………..),
brutto …………………. złotych (słownie: ………………………..).
cena jednostkowa netto 1 kg gumek recepturek = ……..

2.
3.

Określone w § 2 ust. 1. ceny netto nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego asortymentu,
potwierdzone protokołem odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 3 Termin wykonania i warunki dostawy
1
1. Przedmiot umowy należy zrealizować - zgodnie z ofertą do dnia………………. ).
2. Wykonawca zrealizuje dostawy asortymentu w dni robocze do magazynów PI określonych w załączniku
nr 2 do umowy, z uwzględnieniem wymogu dotyczącego poziomu „0” (dostawa samochodem z windą).
3. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
1

Termin realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową jednak nie dłużej niż 15.12.2018r.
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4. Przyjmuje się, że data podpisania umowy stanowi zamówienie będące podstawą realizacji dostaw do
magazynu PI.
2
Wykonawca celem realizacji umowy wskazuje nw. adres e-mail do kontaktu z nim :
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Odbiorców o terminie i sposobie dostawy na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed jej planowaną realizacją (awizacja dostaw). Listę Odbiorców oraz numery telefonów i adresy e-mail zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dla danego Odbiorcy dostaw całej ilości asortymentu
wskazanej w zamówieniu, do miejsca/pomieszczenia wskazanego przez Odbiorcę. Jeżeli dostawa nie
jest zrealizowana jednorazowo, to za termin dostarczenia całości dostawy (od której zostaną naliczone
ewentualne kary, o których mowa w § 6 ust. 1) uważa się ostatni dzień dostarczenia asortymentu dla
danego Odbiorcy dostaw.
7. Wraz z dostawami Wykonawca każdorazowo przekaże pisemne oświadczenie (Załącznik nr 4 do
Umowy) potwierdzające, że dostarczony asortyment jest zgodny z wymaganiami określonymi
w Załączniku nr 1 do Umowy. Do każdego oświadczenia Wykonawca dołączy specyfikację zawierającą informacje o dostarczonym asortymencie: nazwę, ilość, cenę netto, wartość netto, stawkę podatku
VAT oraz wartość brutto.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji Umowy, a w szczególności koszty opakowań, załadunku,
rozładunku oraz ubezpieczenia i transportu asortymentu do Odbiorców dostaw wskazanych w
Załączniku nr 2 do Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach zabezpieczających go
przed uszkodzeniami w transporcie. Wszelkie opakowania zbiorcze i palety, z pomocą których
Wykonawca zrealizuje dostawę/wy nie będą podlegały zwrotowi do Wykonawcy, nie mogą tym samym
stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego. W przypadku dostawy asortymentu na palecie/tach
jej/ich łączna wysokość nie powinna przekraczać 1,6 m.
10. Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona osobiście / następujący zakres zamówienia:
…………………………..
zamierza
powierzyć
podwykonawcy
(podwykonawcom):
…………..…………………………………………………, a pozostałą część zamówienia wykona osobiście.
11. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy będzie chciał dokonać zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Wykonawca ma prawo podzielić podwykonawcom realizację niniejszego zamówienia lub jego części,
jeśli w ust. 10, strony ustaliły zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a który
zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi
przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania
lub zaniechania podwykonawcy lub braku jego należytej staranności.
14. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał wszelkich rozliczeń tylko z Wykonawcą.
§ 4 Warunki odbioru, reklamacji i gwarancji
1. Odbiory ilościowo-jakościowe nastąpią w magazynach Odbiorców w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania asortymentu. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone podpisanym przez przedstawiciela
Odbiorcy protokołem odbioru ilościowo-jakościowego (Załącznik nr 3 do Umowy), którego kopia zostanie przekazana do Wykonawcy (e-mail: ……………………..……………………………………) oraz do
PI/AAZ2 (e-mail: beata.stano@poczta-polska.pl.) w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od daty jego
podpisania. Datę podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym uważa
się za datę sprzedaży. Pozytywny wynik odbioru nie wyłącza uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, w
tym z powodu dostarczenia przedmiotu Umowy o parametrach innych niż określone w Załączniku nr 1
do Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę dostaw braków ilościowych / wad jakościowych / nie odpowiedniego zabezpieczenia/ zapakowania asortymentu w dostawie, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem negatywnym zobowiązany jest na swój koszt do uzupełnienia brakujących ilości/ wymiany niepełnowartościowego asortymentu na wolny od wad / przepakowania. W razie opóźnienia realizacji powyższego Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1.
3. Po trzykrotnym zareklamowaniu tego samego asortymentu lub niewłaściwego pakowania nie gwarantującego zabezpieczenia asortymentu przed uszkodzeniem lub narażającego życie i zdrowie pracowników
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Adres @ Wykonawcy do wpisania przed podpisaniem umowy.
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PPSA (palety powyżej 1,6m wysokości, paczki zbiorcze powyżej 20kg), Zamawiający ma prawo odstąpić
od Umowy obciążając Wykonawcę karą umowną określoną w § 6 ust. 2 lit b.
Wykonawca na dostarczony asortyment udziela gwarancji i rękojmi na okres wskazany
w Załączniku nr 1 do Umowy. Data podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany
asortymentu na wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Koszty wymiany ponosi Wykonawca. W takim wypadku odbiór asortymentu nastąpi odpowiednio na zasadach
określonych w ust. 1 i 2. Za niedotrzymanie terminu wymiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną zgodnie z § 6 ust 1.
Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia asortymentu o parametrach niezgodnych z załącznikiem
nr 1 do umowy. Na każdym etapie realizacji umowy, w tym również podczas gwarancji i w okresie rękojmi, Zamawiający może zweryfikować parametry asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku różnicy w parametrach otrzymanego asortymentu w stosunku do paramentów wynikających z załącznika nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się uregulować wszelkie koszty poniesione
z ww. tytułu przez Zamawiającego - w tym koszty wykonania ewentualnych badań laboratoryjnych, oraz
tzw. różnicę w cenie zakupu asortymentu właściwego (liczoną przez Zamawiającego jako 1% wartości
netto asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy).

§ 5 Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane przez Odbiorców dostaw protokoły odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym. Faktury VAT zostaną wystawione na adresy Płatników wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołów odbioru ilościowo-jakościowego z wynikiem pozytywnym.
2. Na fakturach należy umieścić nw. dane że dostawa:
a) realizowana jest na podstawie Umowy nr ………………………,
b) dotyczy Wydziału Magazynu w ……………………………………,
3. Wykonawca prześle oryginały faktur VAT na nw. adres Zamawiającego wraz z protokołem dostawy:
Adres na który należy przesyłać faktury (wystawiane i dostarczane Zamawiającemu w formie
papierowej):
POCZTA POLSKA FAKTURY EOD ul. Bernardyńska 15, 85-940 BYDGOSZCZ
Adres na który należy przesyłać faktury (wystawiane i dostarczane Zamawiającemu wyłącznie w
formie elektronicznej): faktura.eod@poczta-polska.pl,
a ich skan wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego niezwłocznie do PI/AAZ Katowice na adres @ określony w § 4 ust 1.
Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo
wystawionych
faktur
VAT,
przelewem
na
rachunek
Wykonawcy
3
nr ………………………………………………., podanym na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
7. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur VAT, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.
8. W razie opóźnienia w zapłacie faktur VAT Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
4
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym/zwolnionym , uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
10. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum, uprawnionym do wystawiania faktury
VAT będzie lider konsorcjum. Realizacja płatności na rzecz lidera konsorcjum oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań Zamawiającego wobec wszystkich członków konsorcjum.
§ 6 Kary umowne
1. Za nieterminową dostawę, nieterminową wymianę asortymentu (również w ramach gwarancji i rękojmi)
lub nieterminowe uzupełnienie braków ilościowych, przepakowanie asortymentu niewłaściwie zapakowanego / dostarczonego Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości (niezależnie od faktu poniesienia przez Zamawiającego szkody i jej wysokości):
a) 0,01% wartości netto całej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, lub braku realizacji dostaw samochodem z windą o których mowa w § 3 ust.
2,
3
4

Numer rachunku Wykonawcy do uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
treść zostanie odpowiednio zmodyfikowana przed podpisaniem umowy
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b) 0,01% wartości netto całej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w przypadku niedotrzymania terminu wymiany asortymentu lub uzupełnienia braków ilościowych, przepakowania, o którym
mowa w § 4 ust. 2 i 3,
c) 0,01% wartości netto wymienianego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w przypadku niedotrzymania terminu wymiany asortymentu, o którym mowa w § 4 ust. 6.
Dodatkowo Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w okolicznościach
i wysokościach ustalonych poniżej, niezależnie od faktu poniesienia przez Zamawiającego szkody i jej
wysokości:
a) w wysokości 1% wartości netto, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonanie albo w terminie nie dostarczył przedmiotu umowy
lub jego partii, bądź w terminie nie wykonał reklamacji, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie
było dłuższe niż 20 dni.
b) w wysokości 12% wartości netto, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) w wysokości 1% wartości netto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy przypadek określony w § 4 ust.
7.
Jeżeli Wykonawca opóźni dostawę o co najmniej 20 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia
przedmiotu umowy niezrealizowanej części umowy oraz żądać kary umownej, o której mowa w ust. 2 lit.
b.
Ustanowione w ust. 1 i 2c kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową na przysługującą mu karę umowną, która to nota
płatna będzie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem zapisu § 6
ust. 6.
Dopuszcza się kumulację kar określonych w niniejszym paragrafie.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę ………… zł stanowiące 0,5% wartości Umowy
brutto określonej w § 2 ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ……….. .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w
tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób:
1) 80% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia wykonania zamówienia, tj. po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego
z wynikiem pozytywnym,
2) 20% wartości wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należność z tytułu
naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym przez
Zamawiającego w nocie księgowej.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
§ 8 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 niż w terminie 7 dni kalendarzowych
od chwili ich zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona o rozstrzygnięcie sporu może zwrócić się do sądu powszechnego w Katowicach.
§ 9 Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie Umowy
1. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
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2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu zawarcia umowy,
3) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego,
W razie odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności za wykonaną dostawę.
Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje
prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do
realizacji umowy – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości,
4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy 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 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
5) w przypadku, gdy Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim (nie wymienionym w umowie) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
6) w przypadku, gdy Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia –
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 3.
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia lub
rozwiązania.
Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 oraz rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust . 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10 Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć:
1) zmiany firm Stron,
2) zmiany osób do kontaktu, adresów Stron oraz numerów telefonów lub faksów,
3) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności
lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
4) zmiany podwykonawstwa, o których mowa w § 3 ust 10-13 umowy.
W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona, której dotyczy zmiana winna
notyfikować wskazaną okoliczność drugiej Stronie, zmianę uważa się za dokonaną w terminie 7 dni od
daty otrzymania notyfikacji przez drugą Stronę. Zmiany wskazane w ust. 1 pkt 3 - 4 umowy mogą być
dokonywane jedynie za pomocą aneksu do umowy zawartego przez Strony.
Zmiana niniejszej Umowy i jej Załączników może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.
Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, § 3 ust. 4, § 12 ust. 2,
wymagają pisemnego poinformowania drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 11 Zasady ochrony tajemnicy
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1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po
ustaniu niniejszej umowy.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Umowa obowiązuje do czasu o którym mowa w § 3 ust. 1 (lub przez 12 miesięcy od daty jej podpisania
w przypadku nie zrealizowania zamówienia w ww. terminie).
2. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony:
Wykonawcy - Pan/i ……………................................................…………., tel. ………………………………,
e-mail: ………..............................…………........................ .
Zamawiającego - Pan/i Beata Stano tel. 32 297 85 93, e-mail: beata.stano@poczta-polska.pl.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla
miejsca zawarcia umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia - parametry użytkowe, okresy gwarancji,
2) Lista Odbiorców / zestawienie ilościowo-wartościowe,
3) Protokół odbioru ilościowo-jakościowego,
4) Oświadczenie Wykonawcy – zgodność parametrów.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Klauzula informacyjna dla osoby podpisującej umowę5:
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.

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis techniczny asortymentu
Wymiary gumek recepturek (w milimetrach) powinny być zgodne z Rysunkiem 1.

1,5 ± 0,3

1,5 ± 0,3

Ø 60 ± 10

1.
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Rysunek 1

2. Wymagania materiałowe:
Skład: guma bez widocznych wad (zgrubień, pęknięć, wtrąceń i pęcherzy) o zawartości kauczuku naturalnego (poliizopren) min. 54%.
Kolor: np. bezbarwny, naturalny kauczukowy, biały, żółty lub inny kolor jasny, stonowany.
3. Kontrola jakości / zgodności z warunkami technicznymi:
Pobieranie próbek: Do prób wytrzymałościowych należy pobrać losowo 100 sztuk gumek recepturek
z partii wielkości 50kg (w jednym kg minimum 1 700 sztuk).
Warunki przeprowadzenia kontroli: Na trzpieniu o średnicy 10 mm przymocowanym do pionowej podstawy o wysokości ok. 1 m należy zawiesić gumkę recepturkę i obciążyć odważnikiem o masie 3 kg.
Ocena wyników: Wyniki ocenia się pozytywnie, jeżeli nie mniej niż 96% gumek recepturek poddanych
kontroli spełnia jednocześnie następujące warunki:
−
wytrzyma bez zerwania minimum 20 sekund,
−
rozciągnie się na długość od 500 mm do 800 mm.
−
odkształcenie trwałe nie większe niż 15% mierzone po 1 min wykonania ww. rozciągnięcia.
4. Gwarancja starzenia się, użyteczności min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego.
5. Opakowanie. Asortyment należy dostarczać na paletach (ułożenie paczek w sposób stabilny, nieprzekraczający 1,6 m wysokości), w opakowaniach zbiorczych po 10 kg lub 20kg (gwarantujących
zabezpieczenie asortymentu przed uszkodzeniem w czasie transportu), obejmujących opakowania
jednostkowe po 0,5 kg lub 1 kg. Na każdym opakowaniu zbiorczym należy umieścić etykietę informującą zawierającą:
−
−
−
−
−
−
−

nazwa asortymentu,
waga netto gumek recepturek znajdujących się w opakowaniu zbiorczym,
ilość opakowań jednostkowych,
warunki przechowywania,
nazwa i adres Wykonawcy,
rok i miesiąc produkcji,
okres gwarancji na asortyment (nie mniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu PI
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Klauzula obowiązuje wyłącznie w przypadku konieczności podania w umowie danych osobowych typu PESEL (dot. pełnomocników
podpisujących umowę, nie występujących w KRS). Jeśli podpisanie umowy nie będzie wymagało podania ww. danych klauzula zostanie
usunięta przed podpisaniem umowy.
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Lista Odbiorców / zestawienie ilościowo-wartościowe
Płatnik
(dane do wystawiania faktury)

UWAGA!

Wydziału Magazynów obierający dostawy asortymentu

Na FV należy wpisać numer umowy oraz magazyn PI
którego dotyczy dostawa.
FV należy przesyłać na nw. adres wraz z potwierdzonym
protokołem dostawy asortymentu do magazynu PI.

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji
Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
NIP : 5250007313
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/9
80-940 Gdańsk
NIP : 5250007313

Adres na który należy przesyłać faktury
(wystawiane i dostarczane Zamawiającemu
w formie papierowej):
POCZTA POLSKA
FAKTURY EOD
ul. Bernardyńska 15,
85-940 BYDGOSZCZ
Adres na który należy przesyłać faktury
(wystawiane i dostarczane Zamawiającemu
wyłącznie w formie elektronicznej):
faktura.eod@poczta-polska.pl,

Zamówienie

Odbiorca dostaw - miejsce dostaw asortymentu

Odbiorca Faktur
(adres miejsca dostaw FV)

Załącznik nr 2 do Umowy

Poczta Polska S.A
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów

ul. Wacława Moritza 2
20-900 Lublin

ul. Handlowa 4
80-949 Pruszcz Gdański

UWAGA!

(kontakt - Magazyn)

Ilość docelowa
gumek recepturek

(c.j netto 1kg = ……..)
nw. poziom „0” dostawa winna być
zrealizowana samochodem z windą

Poziom „0”

Poziom „0”

Krzysztof Krysa
tel. 81 710 63 12/ kom. 502 018 344
Krzysztof.Krysa@poczta-polska.pl

18744 kg

Leszek Symoszyn
tel. 58 69 25 519 / kom. 502 012 449
Leszek.Symoszyn@poczta-polska.pl

9534 kg

28 278 kg

RAZEM
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Wartość netto

Załącznik nr 3 do Umowy
Protokół odbioru ilościowo-jakościowego
przeprowadzony w dniu ………….………..…….……. 20 .................. r.
Nazwa jednostki dokonującej odbioru: PP S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
Magazyn w …………………………………………………………….… (pieczęć)
Przedmiot odbioru: ……………………..
Nazwa Wykonawcy: ………….………………………………………...............………………………………...….............
Numer dokumentu dostawy: ………………………… Data dostawy: ………………………..…….. 20………….. r.
1) Nazwa i ilość asortymentu w sztukach: zgodnie z ww. dokumentem dostawy (WZ)
1)

2)

Numer zlecenia : …………………………….………. data zlecenia: …………………………….…….

3)

Zakres przeprowadzonego odbioru:
−
−
−

4)

2)

stan opakowania zbiorczego - kontrola 100% dostawy: bez uszkodzeń / uszkodzony ,
jeżeli opakowanie zbiorcze było uszkodzone, proszę określić czy uszkodzenie wpłynęło na zawartość opakowa2)
nia – tak / nie ,
2)
Oświadczenie Wykonawcy – dostarczono / niedostarczono .

Zgodność asortymentu z opisem technicznym i parametrami użytkowymi określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy
Zgodne/ Niezgodne

2)

Uwagi wskazane przez pracownika dokonującego odbioru (należy wymienić jakie)
…………………………………………………………….................………………………………………………....……....
………………………………………………………………………..................………………………….…………………..
………………………………………………………………………..................………………………….………..………..
2)
WYNIK ODBIORU ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEGO – POZYTYWNY / NEGATYWNY
Stwierdzono następujące braki ilościowe i / lub wady (wypełnić w przypadku protokołu negatywnego)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Parafował stronę 1:
………………………..….
Wypełnić w przypadku, jeśli jest to dostawa, uzupełniająca braki ilościowe w ramach w/w nr zlecenia:

Data poprzedniego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego: ……………………….……………….…… 20 ……...…. r.
Dostarczona poprzednio ilość: ………………..….………………………………………………………….…………….….….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Osoby dokonujące odbioru parafujące stronę 1 (minimum 2 osoby):
Imię i nazwisko: ………………………….

.................................................
(czytelny podpis pracownika)

Imię i nazwisko: ………………………….
1)
2)

.................................................
(czytelny podpis pracownika)

numer zlecenia stanowi numer kolejny zamówienia (np. 1/2018),
niepotrzebne skreślić,

UWAGA: Protokół negatywny może wystąpić w następujących przypadkach:

a)
b)
c)
d)

uszkodzenie opakowania zbiorczego powodujące zniszczenie asortymentu,
dostawa ilości niezgodnej ze zleceniem,
stwierdzone wady podczas kontroli parametrów asortymentu – niezgodność parametrów z opisem technicznym.
Odmowa przyjęcia dostawy asortymentu z powodu nieprzystosowania jej do możliwości technicznych magazynu (o których mowa w § 3 ust. 2 i/lub 9
oraz § 4 ust 7, oraz załącznika nr 2 odnoszącego się do realizacji dostaw dot. poziomu „0”)

9

Załącznik nr 4 do Umowy

................................
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – zgodność parametrów.

Oświadczam, że dostarczony wg załączonej specyfikacji asortyment spełnia wymagania określone
w Załączniku nr 1 do Umowy.

.......................................................................................................
Data i czytelny podpis Wykonawcy
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