Załącznik nr …… do siwz

PROJEKT

UMOWA Nr ……………….
zawarta w dniu …. - …. - 2018 r. w Lublinie pomiędzy Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą przy
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000334972 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774140000 zł, w całości wpłacony,
NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960,
reprezentowaną przez:
1. ……………………. – Dyrektora Operacyjnego ds. Administracji
2. .…….. …………… - ……………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
w ramach której działa: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji
Południe, ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
…………………………………..- ……………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego
oraz numer KRS lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego odrębnego (nr postępowania ………….).
Wykonawca oświadcza ,Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
§1
Przedmiotem umowy jest:
Zadanie nr 1:dostawa baterii trakcyjnych i akumulatorów z kwasem w formie ciekłej wraz z wyposaŜeniem
dodatkowym określonym w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy oraz ich montaŜ do
urządzeń transportu bliskiego w miejscu ich uŜytkowania. Typy urządzeń, parametry techniczne baterii
trakcyjnych oraz ilości i miejsca dostaw określone są w załączniku nr 4 do umowy - pozycje od 1 do 15.
Zawarte w załączniku nr 4 ceny nowych baterii trakcyjnych zawierają upust z tytułu odbioru baterii zuŜytych.
Zadanie nr 2:dostawa baterii trakcyjnych i akumulatorów z kwasem w formie Ŝelu wraz z wyposaŜeniem
dodatkowym określonym w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy oraz ich montaŜ do
urządzeń transportu bliskiego w miejscu ich uŜytkowania. Typy urządzeń, parametry techniczne baterii
trakcyjnych oraz ilości i miejsca dostaw określone są w załączniku nr 4 do umowy - pozycje 16 i 17. Zawarte
w załączniku nr 4 ceny nowych baterii trakcyjnych zawierają upust z tytułu odbioru baterii zuŜytych.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu baterii w
ramach kwoty stanowiącej do 30% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. Zmiana asortymentu winna
być zgłoszona przez Zamawiającego w okresie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Z tego tytułu
Wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie przekraczającym 9 tygodni od daty zawarcia
umowy. Dokładne daty dostawy Wykonawca uzgodni z osobami wyznaczonymi do koordynowania
dostaw wskazanymi w ust. 7 na najpóźniej 4 dni przed wykonaniem dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upowaŜnionych do realizacji przedmiotu umowy, zawierającego serię i
numer dowodu toŜsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usług zawierającego markę pojazdu oraz
numer rejestracyjny.
Aktualizacja powyŜszych wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
4. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 3 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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).
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5. Dostawa baterii i wyposaŜenia dodatkowego wraz z rozładunkiem i ich montaŜem w urządzeniach
transportu bliskiego odbywać się będzie wyłącznie na koszt Wykonawcy.
6. DemontaŜ, odbiór wraz z załadunkiem, przewóz (z miejsca dostawy) i utylizacja zuŜytych baterii,
dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację (karta odpadu), odbywać się
będzie wyłącznie na koszt Wykonawcy. Fakt odbioru zuŜytych baterii zostanie odnotowany w protokóle
odbioru/zwrotu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
7. Zamawiający wyznacza niŜej wymienione osoby jako uprawnione do koordynowania dostaw:
- Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ (miejsce dostaw: WER Pruszcz
Gdański, WER Lisi Ogon, DER Włocławek, WTT Ełk, WER Komorniki, WER Łódź, UP Gdynia 2,
RDOiD Bydgoszcz): Marcin Stawarz tel. 502 013 384, e-mail:marcin.stawarz@poczta-polska.pl
- Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe (miejsca dostaw: WER Lublin, WER
Kielce, WER Zabrze, WER Warszawa, WER Kraków, WER Rudna Mała, WER Wrocław, RDOiD
Wrocław):Piotr Tkaczyk tel. 502 015 450, e-mail: piotr.a.tkaczyk@poczta-polska.pl
8. Wykonawca wyznacza Panią/Pana …………………………..…. jako osobę upowaŜnioną do kontaktu z
Zamawiającym,. tel……………………..……..e-mail:…………………………………………..
§3
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe prace objęte przedmiotem umowy wykona sam / bez udziału
Podwykonawców*.

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie następującej części zamówienia powierza wskazanym niŜej
podwykonawcom.*
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.*

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy
- określonego w § 1 niniejszej umowy, Zadanie nr 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w
kwocie …….……. zł (słownie: …………………………...). Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony
naleŜny podatek VAT w kwocie …………… zł, co stanowi wynagrodzenie umowy brutto w kwocie:
…………………….. zł (słownie: ………………………….).*
- określonego w § 1 niniejszej umowy, Zadanie nr 2, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w
kwocie …….……. zł (słownie: …………………………...). Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony
naleŜny podatek VAT w kwocie …………… zł, co stanowi wynagrodzenie umowy brutto w kwocie:
…………………….. zł (słownie: ………………………….).*
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………………… (słownie: ………………………….), naleŜny
podatek
VAT:
…………
(słownie:
………………………….),
brutto:
…………….
(słownie: ………………………….)*
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej ustawą, wartość podatku VAT oraz
wartość brutto umowy zmieni się z uwzględnieniem nowej wysokości podatku VAT.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i odebraniu dostawy na podstawie protokołu
odbioru/zwrotu, zaakceptowanego przez obie strony umowy, którego wzór określony został w
załączniku nr 2 do umowy. Podstawą do rozliczenia zamówienia (zrealizowanego przez
podwykonawców) będą ponadto dowody zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę.
Wartość umowy oraz jej składniki cenotwórcze są niezmienne do końca trwania niniejszej umowy.
Wykonawca, po odbiorze dostawy przez Zamawiającego, uprawniony jest do wystawienia faktury na
kwotę stanowiącą równowartość dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego baterii oraz
wyposaŜenia dodatkowego na adres:
-Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ, ul. Targ
Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk za dostawy do: WER Pruszcz Gdański, WER Lisi Ogon, DER Włocławek,
WTT Ełk, WER Komorniki, WER Łódź, UP Gdynia 2, RDOiD Bydgoszcz,.
-Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe,
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków za dostawy do: WER Lublin, WER Kielce, WER Zabrze, WER
Warszawa, WER Kraków, WER Rudna Mała, WER Wrocław, RDOiD Wrocław.
Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
JeŜeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie Wykonawca moŜe domagać się od
Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
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8.

Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT czynnym/zwolnionym*, uprawnionym do
wystawiania faktur.
§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia baterii i wyposaŜenia dodatkowego zgodnie z wytycznymi
2.

3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.

określonymi w załączniku nr 4 do umowy wraz z instrukcją obsługi, uŜytkowania, magazynowania,
konserwacji i transportu oraz wzorem karty pracy baterii.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego i jakościowego, a takŜe zgłoszenia
ewentualnych reklamacji dotyczących braku ilościowego lub dostarczenia baterii i wyposaŜenia
dodatkowego innych niŜ objęte zamówieniem (nie spełniających któregokolwiek z wymogów
określonych w załączniku numer 4 do umowy), w terminie 1 dnia roboczego od daty dostawy.
Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczone baterie trakcyjne wraz z wyposaŜeniem dodatkowym objęte są
gwarancją :
- na okres 36 miesięcy dla baterii trakcyjnych i akumulatorów z kwasem w formie ciekłej (zadanie nr 1)
- na okres 24 miesięcy dla baterii trakcyjnych i akumulatorów z kwasem w formie Ŝelu (zadanie nr 2)
Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji będą wynikały z karty gwarancyjnej, której wzór stanowi
załącznik nr 5 (zadanie nr 1) i nr 6 (zadanie nr 2) do umowy.
Zamawiający w formie pisemnej zgłasza reklamacje dotyczące ukrytych wad jakościowych baterii lub
wyposaŜenia dodatkowego w terminie 5 dni od ich ujawnienia.
Wykonawca ustosunkowuje się do Ŝądania Zamawiającego zgłoszonego w protokole reklamacyjnym
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, pod rygorem obciąŜenia go po tym okresie karami umownymi,
określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3.
§6
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy
dzień zwłoki w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie tj. 9 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) w wysokości 10 % wartości brutto pozostałego do zrealizowania zakresu umowy, w przypadku
rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy.
3) w przypadku zwłoki w realizacji reklamacji, zgłoszonych przy odbiorze i w okresie gwarancyjnym, w
wysokości 3 % wartości brutto zareklamowanego towaru za kaŜdy dzień zwłoki, a w przypadku, gdy
zwłoka przekroczy 3 dni – w wysokości 10 % wartości brutto zareklamowanego towaru, za kaŜdy dzień
zwłoki.
Dopuszcza się kumulację kar określonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiający moŜe potrącić naleŜne mu kary umowne z dowolnej naleŜności Wykonawcy.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych,
w przypadku, gdyby naliczone kary umowne nie pokryły wartości szkody.

§7
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. JeŜeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji umowy i bez
obowiązku zapłaty za niezrealizowanie przedmiotu lub części przedmiotu umowy oraz Ŝądać kary
umownej. Odstąpienie od umowy dokonuje się przez złoŜenie stosownego oświadczenia wraz z
podaniem przyczyny w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno
zostać złoŜone w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny
§8
1. Zamawiający zastrzega, iŜ 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 2018 r. poz. 419).
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 takŜe po
zakończeniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, Ŝe jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy
lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o
odpowiedzialności, o której w nim mowa, a takŜe zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do umowy).
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5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego
do wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej/KRS.
§9
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i muszą być podpisane
przez obydwie strony.
§ 10
Strony ustalają, Ŝe w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w
Lublinie.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie Wykonawcy.
Protokół odbioru/zwrotu.
Porozumienie o współpracy pracodawców.
Formularz cenowy.
Wzór karty gwarancyjnej dla baterii kwasowych (zad. nr 1)
Wzór karty gwarancyjnej dla baterii Ŝelowych (zad. nr 2)

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
Kontakt z inspektorem ochrony danych: 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 Umowy, 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, a takŜe przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy;
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego prawo Ŝądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych;
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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