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PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ......................... w Katowicach, pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, o kapitale zakładowym:
774.140.000 zł w całości wpłaconym, o numerze NIP 525-000-73-13 oraz REGON 010684960,
reprezentowaną przez:
1. Mariusza Tarnawskiego – Dyrektora Operacyjnego ds. Administracji Południe – pełnomocnictwo nr
BPNW/P/PI/33/18 z 22.02.2018 r
zwaną dalej „Zamawiającym”/”PP SA”,
w ramach której działa: „Poczta Polska Spółka Akcyjna” Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Południe”, ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków.
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)
zwanym(ą) w dalszym ciągu umowy „Sprzedawcą”, reprezentowanym(ą) przez:
1. …………………..
2. …………………..
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego, w wyniku
postępowania odrębnego.

1.

2.

3.
4.

§ 1Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są dostawy artykułów spożywczych do jednostek PP S.A wymienionych w § 2 ust.
8, według asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną
część. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi
asortymentami w ramach ogólnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Z tego tytułu
Sprzedawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem Zamawiającego.
dla „OSW Dąb” Ustroń - Jaszowiec
• cz. I artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
• cz. II nabiał
• cz. III mięso i wędliny
• cz. IV pieczywo
• cz. V ryby i przetwory rybne
• cz. VI lody
• cz. VII owoce i warzywa
• cz. VIII alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
dla „OSSiR Mauritius” Szklarska Poręba
• cz. IX artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
• cz. X nabiał
• cz. XI mięso i wędliny
• cz. XII pieczywo
• cz. XIII ryby i przetwory rybne
• cz. XIV lody
• cz. XV owoce i warzywa
• cz. XVI alkohol (wysoko %, wina i piwa) i papierosy
Umowa obowiązuje od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. lub do czasu zrealizowania limitu
kwotowego przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w zależności od tego, która
okoliczność nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż 2 miesiące od ww. daty końcowej obowiązywania
niniejszej umowy. Terminy realizacji poszczególnych dostaw określone są w § 2 umowy.
Opis przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi netto stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
W zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiający, w ramach umowy, zastrzega sobie prawo
do zwiększenia ilości jednego rodzaju asortymentu, kosztem ograniczenia ilości innego rodzaju, w
granicach łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 2 Realizacja dostaw
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym
zakresie ilościowym i asortymentowym wykazanym w załączniku nr 1 do umowy. Zmniejszenie ilości
zamawianego towaru nie może przekroczyć 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Nie wykupienie przez Zamawiającego 20 % wartości brutto przedmiotu umowy,
nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Sprzedawcy z tytułu
niezrealizowania umowy. Z tego tytułu Sprzedawca nie może wnosić jakichkolwiek roszczeń względem
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby okres przydatności do spożycia dostarczonych artykułów spożywczych był
nie krótszy niż czasookres ich przechowywania. W przypadku produktów:
1) świeżych o możliwie jak najdłuższej zdatności do spożycia (minimum połowa okresu przydatności do
spożycia od daty dostawy),
2) hermetycznie zapakowanych czy zamrożonych, okres przydatności nie może być krótszy niż
wskazany przez producenta na opakowaniu (minimum ¾ okresu przydatności do spożycia od daty
dostawy).
Strony ustalają, że przez zwrot „świeża/y” rozumieją produkty spożywcze wcześniej nie mrożone,
natomiast przez zwrot „mrożona/y” rozumieją produkty spożywcze zamrożone po ich wytworzeniu, z
zachowaniem „łańcucha chłodniczego”. Sprzedawca dostarcza produkty spożywcze w warunkach
zabezpieczających ich zdatność do spożycia tzn. poprzez dopilnowanie, aby artykuły transportowane z
zakładu, w którym zostały wytworzone, do Zamawiającego, nie były narażone na „wahania temperatur”.
Dostawy konkretnego asortymentu i ilości produktów następują sukcesywnie, na podstawie złożonych
Sprzedawcy przez Zamawiającego zamówień, określających rodzaj, ilość asortymentu oraz miejsce
dostawy, w formie pisemnej (przesyłką listowną poleconą), telefonicznie (obligatoryjnie potwierdzone emailowo), poprzez faks lub pocztą elektroniczną na numer i adres email Sprzedawcy wskazany w § 9
umowy. Do składania zamówień upoważnione są osoby wskazane w § 9 ust 1. Zamawiający będzie
przedkładał zamówienia Sprzedawcy do ww. realizacji raz w miesiącu w przypadku asortymentu
wymienionego w § 1 ust. 1 umowy jako cz. VIIIi XVI1 zadania, a w przypadku pozostałych części nie
częściej niż trzy razy w tygodniu.
Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów Zamawiający ustala na 24 godziny
od dnia złożenia zamówienia (z wyłączeniem niedziel i świąt, dni ustawowo wolnych od pracy), w
godzinach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy tj.:
godz. 5:00 – 12:00 dla OSW „Dąb” ul. Wczasowej 47, 43-450 Ustroń.
godz. 6:00 – 15:00 dla OSSiR „Mauritius” ul. Dworcowa 6, 58-580 Szklarska Poręba 2
W wyjątkowych sytuacjach, np. podyktowanych nagłą potrzebą dodatkowej dostawy towaru, poza
ustaloną częstotliwością wskazaną w § 2 ust. 3, których wcześniej nie można było przewidzieć,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowego zamówienia.
Sprzedawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
postanowieniami umowy przy dołożeniu najwyższej staranności. Dostawa i wyładunek artykułów
odbywają się wyłącznie na koszt Sprzedawcy, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
sanitarnymi i weterynaryjnymi (m.in. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60.)
Sprzedawca dostarcza produkty pochodzące z udokumentowanego źródła i spełniające wszelkie normy
nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczane Zamawiającemu wyroby będą
pochodzić ze standardowej produkcji kierowanej na rynek detaliczny. Produkty wytwarzane specjalnie
pod realizację niniejszej umowy, wg innej receptury, o innej
jakości, walorach smakowych,
opakowaniach niż produkcja "standardowa" nie będą przyjmowane przez jednostkę wymienioną w § 2
ust. 8 umowy. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy oryginalnie opakowany, z terminem
przydatności do spożycia wskazanym w § 2 ust. 2 umowy, środkami transportu spełniającymi
odpowiednie środki sanitarne. Sprzedawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia artykułów
spożywczych podczas transportu, w celu uniknięcia m.in. połamania, zgniecenia lub uszkodzeń
opakowań.
Zamawiający nie dopuszcza dostaw niezgodnych z załącznikiem nr 1 niniejszej umowy, tj. dostarczania
asortymentu zamiennego (innego producenta). Do każdej dostarczonej partii artykułów spożywczych
Sprzedawca każdorazowo dołącza (przedstawia) odpowiednie dokumenty potwierdzające ich
pochodzenie (nazwa producenta), asortyment, rodzaj opakowania, okres przydatności, dokumenty
wydania „WZ”.
Dodatkowo każdy produkt Sprzedawca zaopatruje w handlowy dokument identyfikacyjny, wystawiany
zgodnie z przepisami ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Zamawiający wymaga, aby
wszystkie wędliny były pakowane próżniowo (bez dostępu powietrza) – „VAC” lub w modyfikowanej

treść dot. wyłącznie umowy na dostawy alkohol i papierosy.
treść zostanie odpowiednio zmodyfikowana przed podpisaniem umowy.
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atmosferze, poprzez zamykanie żywności w opakowania wypełnione atmosferą o zmodyfikowanych
zawartościach CO2, O2, N2, pary wodnej oraz gazów śladowych w stosunku do naturalnego składu
powietrza – „MAP”. Wędliny w osłonkach poliamidowych nie wymagają pakowania VAC ani MAP.3
8. Dostawy realizowane są na koszt i ryzyko Sprzedawcy do wskazanego w załączniku nr 1 miejsca
dostaw, tj.:
• OSW „Dąb”, ul. Wczasowa 47, 43-450 Ustroń.
• OSSiR Mauritius ul. Dworcowa 6, 58-580 Szklarska Poręba4
9. W przypadku nie zrealizowania przez Sprzedawcę dostawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający
uprawniony jest, na co Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę, do zakupu towaru u innego dostawcy i
obciążenia Sprzedawcy kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy,
a ceną towaru zakupionego u innego dostawcy (łącznie z kosztami dostawy). Zwrot Zamawiającemu
przez Sprzedawcę kosztów zakupu u innego dostawcy nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dat
otrzymania noty obciążeniowej. Niezależnie od tego Sprzedawca obciążony zostanie w takim przypadku
karą umowną za niezrealizowaną dostawę w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1
umowy.
10. W przypadku niezrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający pisemnie informuje
Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa realizacji dostawy u innego dostawcy.
11. W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z uprawnień wynikających z ust. 9 powyżej, mają
zastosowanie zapisy § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy.
12. Sprzedawca, na żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu, będzie sporządzał
zestawienie z ilości i wartości wykonania umowy i przekazywał do osób określonych w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
§ 3 Oświadczenia
1. Sprzedawca oświadcza, że dostawy objęte przedmiotem umowy realizuje sam – bez udziału

podwykonawców.
2. Sprzedawca oświadcza, że wykonanie następującej części zamówienia powierza podwykonawcom

…………..…………… ………….…………………………..……………………….……...........................
3. Za dostawy wykonane przez podwykonawcę Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za

działania własne.
4. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony towar będzie odpowiadał najwyższym normom jakościowym

oraz dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach producenta z umieszczonymi na opakowaniu
zbiorczym i jednostkowym informacjami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. z późn. zm. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.2015, poz.29)
5. Sprzedawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
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§ 4 Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Strony ustaliły łączną maksymalną
wartość wynagrodzenia netto w kwocie … zł, słownie…. Do wynagrodzenia netto zostaje doliczony
należny podatek VAT w kwocie … zł, co stanowi wartość umowy brutto w kwocie … zł, słownie: ….
Wartość przedmiotu umowy, o której mowa, obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją,
łącznie z transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru przez Zamawiającego.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej ustawą, wartość podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto umowy zmieni się proporcjonalnie, co wymaga zmiany umowy w formie aneksu
do umowy.
Wartość umowy brutto określona w § 4 ust. 1 jest niezmienna do końca trwania niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem § 2 ust. 1 umowy, oraz § 4 ust. 2, 4 i 5.
Sprzedawca zapewnia stałość ceny (cen jednostkowych netto) przez okres obowiązywania umowy
określony w § 1 ust. 2. Przez „okres stałości ceny” Strony rozumieją niezmienność ceny (w tym cen
jednostkowych artykułów objętych przedmiotem zamówienia) w określonym czasie trwania umowy,
niezależnie od zmiany warunków, które mają na nią wpływ (z zastrzeżeniem poniższego oraz § 11 ust. 1
pkt. 2 ppkt. b umowy)5.
Strony umowy dopuszczają zmianę ceny jednostkowej towaru, określonej w załączniku nr 1 do umowy:
1) przy zachowaniu tej samej ceny przeliczonej - w sytuacji zmiany gramatury/objętości opakowań
towaru przez producenta - zachowując minimum gramatury określonej w załączniku nr 1 do umowy
(gr/kg/litr),.

treść dot. wyłącznie umowy na dostawy mięsa i wędlin.
treść zostanie odpowiednio zmodyfikowana przed podpisaniem umowy.
5
zastrzeżenie § 11 ust. 1pkt 2 ppkt b dotyczy wyłącznie umowy na papierosy i alkohol.
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2) w przypadku obniżenia ceny w wyniku jednorazowego, stałego lub okresowego a) prowadzenia akcji typu promocyjnego/rabatowego przez producenta,

dystrybutora, czy
Sprzedawcy,
b) ze względów na tzw. dostępność sezonową produktów. Sprzedawca w niniejszym okresie
zobowiązany jest do dostarczenia produktów w średnich bieżących cenach jednostkowych
ogólnie dostępnych na rynku (przy czym nie wyższych niż określonych w załączniku nr 1 do
umowy). W przypadku nie zastosowania się do niniejszego Zamawiający zastrzega sobie (za
każdy taki przypadek) prawo do naliczenia kary określonej w § 6 ust.1 pkt. 5 umowy.6
5. Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość artykułów
spożywczych, stanowiących przedmiot umowy.
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następuje częściowo, po zrealizowaniu każdej dostawy,
zgodnie z otrzymanym przez Sprzedawcę zamówieniem.
7. W przypadku zmniejszenia ilości artykułów, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 2 ust. 1 umowy,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wg wartości zamówionych i odebranych
artykułów (naliczonego wg cen jednostkowych).
8. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na kwotę stanowiącą równowartość dostarczonego i przyjętego
towaru, na adres:
POCZTA POLSKA SA, PION INFRASTRUKTURY Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków NIP 525-000-73-13 w dniu dostawy lub w ciągu 7 dni od daty
odbioru towaru przez Zamawiającego (osoby wymienione w § 9 ust.1 pkt 1). Sprzedawca wystawia na
każdą partię dostarczanego przedmiotu zamówienia fakturę VAT, zgodnie z otrzymanymi
zamówieniami.
9. Płatność następuje przelewem na rachunek Sprzedawcy wskazany na fakturze o numerze:……………..,
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
10. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie Sprzedawca może domagać się od
Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
11. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Sprzedawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
7
12. Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym/zwolnionym , uprawnionym do
wystawiania faktur VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego dokument dostawy np. WZ
uwzględniający nazwę asortymentu, jednostkę miary oraz ilość dostarczonego towaru.
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§ 5 Reklamacje
Sprzedawca dostarcza towar, stanowiący przedmiot umowy zgodnie z otrzymanym zamówieniem.
Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego, a także zgłoszenia ewentualnych reklamacji
dotyczących braku ilościowego artykułów lub dostarczenia asortymentu innego niż objęty zamówieniem
(nie spełniającego któregokolwiek z wymogów określonych w załączniku nr 1 do umowy), niezwłocznie
w momencie ich ujawnienia, zgodnie z terminem o którym mowa w ust 3 niniejszego paragrafu..
Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące ukrytych wad jakościowych produktów, wynikłe w okresie
przydatności do spożycia, a także braki ilościowe w terminie 2 dni od ich ujawnienia.
Sprzedawca realizuje żądanie Zamawiającego zgłoszone w protokole reklamacyjnym w zakresie
wymiany wadliwych partii lub uzupełnienia braków na swój koszt w terminie 2 dni od daty zgłoszenia,
pod rygorem obciążenia go po tym okresie karami umownymi, określonymi w § 6 ust. 1 pkt 4.
Artykuły niewłaściwe lub wadliwe, Sprzedawca odbiera na swój koszt z magazynu Zamawiającego lub
ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4.
§ 6 Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczać będzie Sprzedawcy
kary umowne, niezależnie od faktu poniesienia przez Zamawiającego szkody i jej wysokości:
1) w wysokości 5 % wartości brutto zamówionego towaru, za niezrealizowaną dostawę zamówionego
towaru w wyznaczonym terminie, niezależnie od obowiązku zwrotu kosztów tego zakupu u innego
dostawcy przez Sprzedawcę - zgodnie z § 2 ust. 9,
2) w wysokości 3 % wartości brutto zamówionego towaru, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku
opóźnienia w realizacji dostawy zamówionego towaru w wyznaczonym terminie,
3) w wysokości 10 % wartości brutto pozostałego do zrealizowania zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy,

zastrzeżenie dotyczy wyłącznie umowy na owoce i warzywa.
treść zostanie odpowiednio zmodyfikowana przed podpisaniem umowy.
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4) w przypadku opóźnienia w realizacji reklamacji w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie, w

2.
3.

4.

wysokości 3 % wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, a w
przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 3 dni – w wysokości 10 % wartości brutto zareklamowanego
towaru, za każdy dzień opóźnienia,
5) w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 za każdy przypadek
nienależytego wykonania pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, które zostaną
na piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostaną przez Sprzedawcę usunięte w okresie
wskazanym w tym piśmie.
Dopuszcza się kumulację kar określonych w niniejszym paragrafie ust. 1, 2 ,3, 4, 5.
Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zostaną w formie załącznika do noty księgowej.
Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu……. dni od daty doręczenia noty księgowej, z
zastrzeżeniem ust. 4
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z płatności wynikających z wystawianych przez
Sprzedawcę faktur VAT z tytułu niniejszej umowy, na co Sprzedawca wyraża zgodę, bez konieczności
złożenia dodatkowego oświadczenia.

§ 7 Odszkodowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy przez cały okres obowiązywania umowy:
1) W przypadku likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności gastronomicznej n/w jednostki • OSW „Dąb”, ul. Wczasowa 47, 43-450 Ustroń.
• OSSiR Mauritius ul. Dworcowa 6, 58-580 Szklarska Poręba 8
2) Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o przypadku, w którym mowa powyżej
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed likwidacją lub zaprzestaniem prowadzenia działalności
gastronomicznej w/w jednostki/ek. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia od umowy.
3) W przypadku złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy, w
sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo
upadłościowe (Dz. U. nr 60, poz. 535 – dalej: „Prawo upadłościowe”) albo oddalenia wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodów wyszczególnionych w artykułach 12 i 13 Prawa upadłościowego,
bądź w razie złożenia przez Sprzedawcę wniosku restukturyzacyjnego zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978 – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”),
otwarcia likwidacji Sprzedawcy.
4) Jeżeli Sprzedawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje jej
pomimo wezwania złożonego na piśmie, przerwał jej wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 10 dni
roboczych kolejno następujące po sobie albo w terminie umownym nie dostarczył przedmiotu umowy
lub jego partii, bądź w terminie umownym nie wykonał reklamacji, a powstałe w tych przypadkach
opóźnienie trwało powyżej 5 dni roboczych.
5) W przypadku, gdy Sprzedawca naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej
umowy, przez co należy rozumieć takie naruszenie umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez
Zamawiającego i nie zostanie przez Sprzedawcę usunięte w okresie wskazanym w tym piśmie.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
§ 9 Osoby odpowiedzialne
Za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji niniejszej umowy odpowiada:
1. ze strony Zamawiającego w szczególności za:

monitorowanie należytego wykonania umowy, zgłaszanie reklamacji i nieprawidłowości, naliczanie kar
umownych, zamawianie i odbiór asortymentu, przyjmowanie faktur:
p……………………………………………………...…...................................,
tel…………………………, fax:…………………………
email:……………………………………………………………………………..
adres :……………………………………………………………………………..
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2. ze strony Sprzedawcy w szczególności za:
1) monitorowanie należytego wykonania umowy:

p……………………………………………………...…..................................., tel…………………………,
fax:………………………… email:……………………………………………………………………………..
adres :……………………………………………………………………………..
2) przyjmowanie i realizację zamówień/dostaw:
p……………………………………………………...…..................................., tel…………………………,
fax:………………………… email:……………………………………………………………………………..
adres :……………………………………………………………………………..
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w/w danych, co nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporządzania aneksu do umowy.
§ 10 Zobowiązania Sprzedawcy
1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie informacje udostępnione Sprzedawcy lub wytworzone

w trakcie
realizacji umowy, w tym 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 § 10 ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem, że
a) zmiana będzie wynikała z niezależnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmiana będzie wynikała z udokumentowanych niezawinionych przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy
2) zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem
a) wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT,
b) z uwagi na zmiany cen poszczególnych marek papierosów czy alkoholi co może nastąpić jedynie w
przypadku, gdy będzie miała miejsce zmiana:
• wysokości akcyzy na artykuły objęte niniejszą umową – w wysokości określonej przepisami
ustawy regulującej niniejsze sprawy.
• cen asortymentu producenta – w wysokości różnicy tychże cen.
Sprzedawca uprawniony jest do zmiany cen poszczególnego rodzaju papierosów i alkoholu
wyłącznie w wysokości różnicy cen zastosowanej przez producenta.
O dokonanej zmianie cen Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie poinformować
Zamawiającego i dołączyć do faktury dokument (wyciąg z cennika producenta) potwierdzający
zmianę cen alkoholi wymienionych na fakturze. Nowy cennik Sprzedawca zobowiązany jest przesłać
na adres Zamawiającego wskazany w § 2 ust. 8 niezwłocznie od powzięcia wiadomości o
dokonanej/ych zmianie/ach. 9
3) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego, nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON
oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS 10, oświadczają, że ich aktualne adresy dla
korespondencji są następujące:
Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
Sprzedawca:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 powoduje skutek, że pismo wysłane na adres podany w
ust. 2 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
4. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu
do umowy, z wyłączeniem § 11 ust. 2, oraz § 9 umowy. Zmiany nazwy adresów dostawy i osób do
kontaktu spowodowane wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi Zamawiającego i adresy stron nie

9
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wymagają zmiany umowy w formie aneksu do umowy.. Informacje o takich zmianach strony przekazują
sobie na piśmie..
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w
Katowicach.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej
ze Stron.
Umowa w sposób całościowy reguluje obowiązki Stron związane z zamówieniem. Integralną częścią
Umowy stanowią jej załączniki.

Wykaz załączników do umowy:
1. Specyfikacja rodzajowo -ilościowa wraz z jednostkowymi cenami netto
2. Oświadczenie Sprzedawcy.
SPRZEDAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. 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.
2. 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.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz 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).
4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii
tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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