Załącznik nr 3 do siwz

Umowa nr
na dostawę ekspozytorów
Zawarta w dniu .............................. 2018 roku 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 m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 0000334972, kapitał
zakładowy: 774 140 000 zł w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, a
…………………………………………………………………………………………………………,
wpisaną do: Krajowego Rejestru Sądowego ………………………………/ Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………, REGON: ………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwanych w dalszej części umowy „Stronami”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wybranego
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie procedury przeprowadzonej w oparciu
o wewnętrzne przepisy obowiązujące u Zamawiającego.
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.
Ze strony Zamawiającego jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się realizacja
niniejszej umowy, odpowiedzialną za jej nadzór i prawidłowe wykonanie jest Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe z siedzibą w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 6,
30-900 Kraków.
§1
1. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie oraz sprzedaż wraz z dostarczeniem przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do określonych w załączniku nr 2 do umowy miejsc
dostarczenia ekspozytorów w ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy i o parametrach
określonych w załączniku nr 3 do umowy, wykonanych z plexi o grubości minimum 2 mm.
2. Surowce i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca i są one
wliczone w ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy.
3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego
własność przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i wydać mu przedmiot umowy,
a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy ustaloną
w umowie cenę.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy i zobowiązuje się ją wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz postanowieniami umowy, przy dołożeniu należytej staranności.
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§2
1. Za wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie określonego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie wynikające z ilości faktycznie dostarczonych składników przedmiotu
umowy według cen jednostkowych netto wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
z zastrzeżeniem ust. 4, w maksymalnej wysokości dla całego okresu obowiązywania umowy
wynoszącej:
Cena netto: ……………………… zł,
słownie: ……………………………………………………………………………………………...
Podatek VAT 23%, kwota podatku ………………… zł,
słownie: ……………………………………………………………………………………………...
Cena brutto: ……………………………… zł,
słownie: ……………………………………………………………………………………………...
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przedmiotu umowy określonych
w załączniku nr 1 do umowy w okresie obowiązywania umowy.
3. W cenach jednostkowych zawarte są
wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsc dostarczenia
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w razie braku takiej potrzeby, do ograniczenia ilości
przedmiotu zamówienia o 30% wartości umowy brutto określonej w ust. 1 niniejszej umowy,
tj. do kwoty ………… zł. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 następuje w oparciu o ceny jednostkowe określone
w załączniku nr 1 do umowy. Ograniczenie ilości przedmiotu zamówienia nie wymaga zgody
Wykonawcy ani zawarcia aneksu do niniejszej umowy i następuje na podstawie jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy.
5. Strony zgodnie ustalają, że kwota brutto cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 może
podlegać zmianie jedynie w wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie stawki podatku VAT, o punkt procentowy wynikający z takiej zmiany. .
§3
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu do miejsc dostarczenia wskazanych w załączniku nr 2 do umowy przedmiot
umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w terminie
do dnia ……………………...
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na własny koszt wymienione w załączniku nr 2
do niniejszej umowy uprawnione osoby Zamawiającego o terminie dostawy ekspozytorów
do poszczególnych miejsc dostarczenia, na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
2. Dostawy i odbiór przedmiotu umowy w poszczególnych miejscach dostarczenia (załącznik nr 2
do umowy) odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni robocze tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 800 – 1400. Koszty wydania i odbioru przedmiotu umowy obciążają
Wykonawcę.
3. Ujawnione braki ilościowe i widoczne wady jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy
Zamawiający obowiązany jest zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie
pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy
do określonego w załączniku nr 2 do umowy miejsca dostarczenia.
4. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 3 dokona wymiany wadliwych składników przedmiotu umowy
lub uzupełnienia ich braków ilościowych i jakościowych
na swój koszt, i dostarczy
do wskazanych miejsc dostarczenia (załącznik nr 2 do umowy) wolny od wad lub braków
przedmiot umowy.
5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie uzgodnionego przez osoby uprawnione
Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4
do umowy. Do chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy. Z chwilą podpisania protokołu odbioru
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bez zastrzeżeń i wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego
korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia rzeczy.
6. Zamawiający może odmówić odbioru wadliwego przedmiotu umowy, a w przypadku jego odbioru
wszelkie braki ilościowe i widoczne wady jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy winny
być opisane w protokole odbioru, o którym mowa w załączniku nr 4 do umowy, podpisanym przez
obie Strony.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyprodukowany, sprzedany i dostarczony
Zamawiającemu przedmiot umowy na okres 12 miesięcy liczony od dnia wydania przedmiotu
umowy i podpisania przez Strony protokołu odbioru (załącznik nr 4 do umowy).
8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wymienić wadliwy przedmiot
umowy na wolny od wad i na własny koszt dostarczyć go Zamawiającemu w terminie 7 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych lub wywiąże się w sposób nienależyty, Zamawiający
upoważniony jest do naliczania kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust.2 umowy.
9. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w Kodeksie Cywilnym.
11. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wydania
przedmiotu umowy i podpisania przez Strony protokołu odbioru (załącznik nr 4
do umowy).
§5
1. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest dostarczenie przez Wykonawcę i odebranie
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisaniem
przez Strony protokołu odbioru (załącznik nr 4 do umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, zgodnie z ust. 1.
3. Należność wynikająca z faktur VAT, o których mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem
na konto Wykonawcy nr …..................................................................………………………
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga
zawarcia aneksu do umowy. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo
wystawionej faktury VAT, w tym w szczególności w zakresie terminu płatności.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktury należy wystawiać i dostarczyć na adres wskazany w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru zgodnie z ust. 1.
§6
1. W przypadku odstąpienia (lub wypowiedzenia) od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących
po jego stronie, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% maksymalnej kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie w terminie
określonym w § 3 umowylub nie wymieni przedmiotu umowy wadliwego lub niekompletnego lub
w inny sposób niezgodnego z zamówieniem na wolny od wad lub braków w terminie określonym
w § 4 ust. 4 umowy lub nie wymieni przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad w terminie
określonym w § 4 ust. 8 umowy, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 0,5% maksymalnej kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia
3. Kary umowne obciążające Wykonawcę płatne będą w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia
not obciążeniowych z zastrzeżeniem ust.4.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej (w tym także kary, której termin
płatności określony w § 6 ust. 3 umowy jeszcze nie upłynął) z należnego wynagrodzenia
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Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury VAT, na co Wykonawca wyraża
zgodę, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych
dokonywać będzie uprawniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w załączniku nr 2
umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezbywania wierzytelności powstałych w związku
z wykonywaniem postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
Poza przypadkiem, o którym mowa w §7 ust. 1, a także, o których mowa w przepisach Kodeksu
Cywilnego umowa może zostać rozwiązana w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
a) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
c) .
2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
gdy:
a) Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,
b) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części
w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje w terminie któregokolwiek z zobowiązań
określonych w §3, § 4 ust. 4 i § 4 ust. 8,bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych naruszeniach.
§9
1. Zamawiający zastrzega, że informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej, technicznej
i organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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 wygaśnięciu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18
i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które
będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności,
o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia
tych osób o dokonanym pouczeniu (zał. nr 5).
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej
Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji usługi, imiennego wykazu swoich pracowników upoważnionych
do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie
stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 6 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).
§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 4 nie stanowią
zmiany umowy i następują na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.
§11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
§12
Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego Sądu powszechnego w Krakowie.
§13
Integralną częścią niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy – kopia oferty,
Załącznik nr 2 – wykaz miejsc dostaw,
Załącznik nr 3 – projekt ekspozytorów EL1 i EL2,
Załącznik nr 4 – protokół odbioru,
Załącznik nr 5 – oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
i jeden dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

egzemplarzach jeden dla

Wykonawcy,

WYKONAWCA

Klauzula informacyjna:
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: 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. 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 niż
do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy.
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Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
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