Ostateczny projekt Umowy
UMOWA NR ……………………………….

zawarta w dniu ............................... w Gda sku, pomi dzy:
POCZT

POLSK

S. A.

z siedzib w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpa skich 8, 00-940 Warszawa, wpisan do Krajowego Rejestru
S dowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy S du Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, pod numerem 0000334972 b d c płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadaj c numer
identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym w cało ci kapitale zakładowym
wynosz cym 774 140 000,00 zł.
reprezentowan przez:
1. …………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………..
zwan w dalszej tre ci umowy Zamawiaj cym
a
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru S dowego pod numerem ................. w S dzie.............................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, b d cym płatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadaj cymi numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym w cało ci
kapitale zakładowym wynosz cym ………………… / wpisanym do ewidencji działalno ci gospodarczej,
prowadzonej przez ……………………………………………….. pod nr ………………..,

posiadaj cymi numer

identyfikacyjny NIP .........................., Regon ......................./ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalno ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj c numer Identyfikacyjny NIP …………………,
Regon……………….

reprezentowanym przez:
1.

...........................

2.

...........................

zwanym w dalszej tre ci umowy Wykonawc
Wykonawca o wiadcza, e na dzie zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym
na wst pie Krajowym Rejestrze S dowym/CEIDG, które miałyby wpływ na wa no
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczno

niniejszej umowy i s

jej zawarcia.

Niniejsza umowa zawarta jest zgodnie z wewn trznymi przepisami Poczty Polskiej S.A.
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Zamawiaj cy oraz Wykonawca zgodnie o wiadczaj ,

e niniejsza umowa zastaje zawarta w wyniku

przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia odr bnego oznaczonego sygnatur ……./….
§1
1. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Gda sku jest jednostk organizacyjn Zamawiaj cego,
odpowiedzialn za nadzór nad realizacj umowy ze strony Zamawiaj cego.
2. Jednostki organizacyjne Zamawiaj cego - wymienione w wykazie miejsc dostawy stanowi cym zał cznik
numer 1 do niniejszej umowy, działaj c w imieniu i na rzecz Zamawiaj cego s odpowiedzialne za realizacje
umowy z poszanowaniem jej zapisów w tym szczególnie za składanie zamówie

na rzecz stosownego

Wydziału Technicznego, wła ciwy odbiór przedmiotu zamówienia, odbiór i kontrol

poprawno ci

wystawienia faktur VAT oraz składanie ewentualnych reklamacji jako ciowo – ilo ciowych.
3. Wykonawca zobowi zuje si

przenie

na Zamawiaj cego własno

przedmiot umowy, a Zamawiaj cy zobowi zuje si

przedmiotu umowy i wyda

przedmiot umowy odebra

i zapłaci

mu

Wykonawcy

ustalon cen .
§2
1. Przedmiot umowy stanowi sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiaj cego akumulatorów kwasowoołowiowych przeznaczonych do samochodów u ytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiaj cego
według Formularza oferty (Zał cznik nr 2), z dnia …………… ., stanowi cego integraln cz

niniejszej

umowy.
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia max. o 30% w stosunku do
ilo ci wskazanej w Formularzu oferty stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy w zale no ci od aktualnych
potrzeb. W zwi zku z ograniczeniem przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuj
adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj cego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi by

fabrycznie nowy - nie nosz cy

ladów u ywania,

pełnowarto ciowy, nieregenerowany, jak równie wolny od wad fizycznych oraz roszcze

lub praw osób

trzecich. W dniu dostarczenia akumulatory nie mog by starsze ni 6 miesi cy od daty produkcji przy czym
data produkcji powinna znajdowa si

na obudowie akumulatora i pozwala jednoznacznie okre li dat

produkcji ka dego dostarczonego akumulatora
4. Wykonawca zobowi zany jest do odbioru od Zamawiaj cego zu ytych akumulatorów w ilo ci sztuk
odpowiadaj cej ilo ci dostarczonych akumulatorów celem ich utylizacji zgodnie z odr bnymi przepisami.
Usługa b dzie realizowana bez dodatkowych opłat. Wykonawca przyst puj c do realizacji umowy
o wiadcza,

e jest uprawniony do zbierania lub przetwarzania akumulatorów w celu ich recyklingu lub

posiada stosown umow z uprawnionym podmiotem w zakresie zbierania lub przetwarzania akumulatorów
stosownie do przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku. Na ka dorazowe
danie Wykonawca wystawi kart

przekazania odpadu dla kodu odpadu 16 06 01 zawieraj c

dane

dotycz ce ilo ci złomu akumulatorowego przekazanego przez jednostk Zamawiaj cego.
5. Realizacja zamówienia nast powa b dzie sukcesywnie w miar potrzeb zgłaszanych przez poszczególne
jednostki Zamawiaj cego przez okres 12 miesi cy od dnia zawarcia umowy z zastrze eniem, e umowa
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wygasa przed upływem w/w okresu w przypadku wcze niejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4
ust. 1 umowy.
6. W przypadku niewyczerpania warto ci umowy w pierwotnym terminie jej obowi zywania Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo do przedłu enia terminu obowi zywania umowy maksymalnie o okres 6 miesi cy lub
do wyczerpania warto ci w zale no ci, co nast pi pierwsze, poprzez zawarcie stosownego aneksu.
7. Dostawy b d realizowane sukcesywnie na podstawie szczegółowych zamówie składanych w dni robocze
przez upowa nione osoby z poszczególnych Wydziałów Technicznych POL wymienione w zał czniku nr 1
do umowy na adres email …………..…………….…..lub na nr faxu.…………...… okre laj c ilo ci i przedmiot
zamówienia oraz miejsce dostawy. Wykonawca zobowi zany jest do niezwłocznego potwierdzenia przyj cia
zamówienia do realizacji. Zamówienia zło one do godz. 12.00 zostan

zrealizowane w ci gu 2 dni

roboczych. Zamówienia zło one po godz. 12.00 zostan zrealizowane w ci gu 3 dni roboczych od momentu
zło enia zamówienia.
8. Zamawiaj cy do bie

cych kontaktów z Wykonawc

wskazuje osoby wymienione w zał czniku nr 1 do

umowy.
9. Wykonawca wskazuje nast puj ce osoby upowa nione do bie

cych kontaktów z Zamawiaj cym:

-----------------------------, tel. --------------------------, e-mail: ----------------------------------------------------------------------------, tel. --------------------------, e-mail: ------------------------------------------------

10. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy na własny
koszt i ryzyko wraz z kart gwarancyjn (dla ka dego z akumulatorów) i wypełnionym protokołem odbioru
stanowi cym zał cznik nr 3 do umowy.
11. Akumulatory stanowi ce przedmiot umowy dostarczane b d w opakowaniach producenta lub z etykiet lub
metk

fabryczn , na której znajdowa

si

b d

oznaczenia producenta umo liwiaj ce jednoznaczn

identyfikacj cech dostarczonych akumulatorów - szczególnie pojemno ci wyra onej w Amperogodzinach
(Ah) i pr du rozruchowego wyra onego w Amperach (A).
12. Zamawiaj cy dokona odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia w maksymalnym terminie do 3 dni
roboczych od daty dostawy, a fakt dokonania odbioru potwierdzi protokołem odbioru według zał czonego
wzoru – zał cznik nr 3 do umowy - przekazanym zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu. Na podstawie
protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiaj cego bez zastrze e , Wykonawca wystawi faktur

VAT

zgodnie z § 4 ust. 5 umowy.
13. Je eli w toku czynno ci odbiorczych zostan

stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, to

Zamawiaj cemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowi zany jest
dostarczy

- na swój koszt i ryzyko - przedmiot umowy wolny od wad w terminie 2 dni od daty

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady fizycznej przedmiotu umowy.
14. Przez dni robocze Zamawiaj cy rozumie dni od poniedziałku do pi tku z wył czeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
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§3
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego odpowiedzialno

z tytułu r kojmi za wady przedmiotu umowy.

Okres r kojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesi ce od daty odbioru partii przedmiotu umowy zgodnie z
§ 2 ust. 12.
2. W ramach uprawnie Zamawiaj cego z tytułu r kojmi za wady Wykonawcy, Zamawiaj cy mo e

da , a

Wykonawca jest zobowi zany wymieni wadliwy przedmiot umowy na woln od wad w terminie 2 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady.
3. Niezale nie od odpowiedzialno ci z tytułu r kojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji
potwierdzonej doł czon

do dostawy kart gwarancyjn na obj te przedmiotem dostawy akumulatory na

okres 24 miesi cy.
4. W ramach gwarancji jako ci Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego odpowiedzialno
i prawne dostarczanych akumulatorów i zobowi zuje si

za wady fizyczne

w ramach umowy (bez dodatkowego

wynagrodzenia) usuni cia wad w ci gu 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie.
5. Je eli Wykonawca nie wywi

e si z obowi zków gwarancyjnych lub wywi

e si w sposób nienale yty,

Zamawiaj cemu przysługuje prawo do ich zlecenia innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy, niezale nie
od obci

enia Wykonawcy karami umownymi.

6. Wykonawca gwarantuje, e dostarczone akumulatory s wysokiej jako ci i spełniaj wymagania okre lone
norm PN-EN 50342-6:2016/01E
7. W przypadku zakwestionowania jako ci dostarczonego akumulatora Wykonawca dostarczy na własny koszt
nowy akumulator wolny od wad. Z chwil , gdy post powanie reklamacyjne wyka e,

e pierwotnie

dostarczony akumulator pozbawiony był domniemanych wad Zamawiaj cy mo e zosta obci

ony kosztami

ekspertyzy.
8. Zamawiaj cy ma prawo odda

kwestionowany przedmiot zamówienia do ekspertyzy. W momencie

potwierdzenia si zastrze e , Wykonawca zostanie obci

ony kosztem ekspertyzy.

§4
1. Warto

przedmiotu umowy okre lona na podstawie oferty zło onej przez Wykonawc

……………..………. zł (słownie: …………

…………), w tym warto

wynosi brutto:

netto ……………….zł, kwota podatku

VAT …………………..…. zł
2. Cena, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i zawiera podatek VAT w nale nej wysoko ci oraz wszystkie
koszty składaj ce si

na wykonanie przedmiotu umowy z nale yt

staranno ci , zgodnie z wymogami

zawartymi w SIWZ, w tym w szczególno ci koszty transportu i rozładunku.
3. Rozliczenie za realizacj przedmiotu umowy nast pi w oparciu o faktycznie dostarczon ilo

akumulatorów

na podstawie cen jednostkowych okre lonych w Formularzu oferty, stanowi cym Zał cznik nr 2 do umowy.
Ceny jednostkowe netto przedmiotu dostawy s niezmienne przez okres trwania umowy.
4. Zapłata nast pi po ka dej dostawie w terminie 21 dni od daty przyj cia przez Zamawiaj cego prawidłowo
wystawionej faktury VAT za dostaw przedmiotu umowy. Płatno

b dzie dokonywana przelewem na konto

Wykonawcy nr ..................................................................podane na fakturze VAT.
5. Wykonawca zobowi zany jest do wystawienia faktury za dostaw nie pó niej ni 7-go dnia od daty odbioru
przedmiotu dostawy bez zastrze e . W ramach ka dej dostawy, faktury wystawiane b d

odr bnie, na
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wskazane przez Zamawiaj cego jednostki organizacyjne Zamawiaj cego wymienione w zał czniku nr 1.
Faktur nale y przesła na wskazany adres dostawy z zał cznika nr 1 w zale no ci od miejsca dostawy.
6. Wszystkie koszty zwi zane z opłatami i podatkami obowi zuj cymi na terenie Polski i poza jej granicami, w
tym koszty transportu i ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.
7. Terminem zapłaty jest dzie obci

enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.

8. Zamawiaj cy o wiadcza, e posiada niezb dne rodki finansowe na zapłat ceny, o której mowa w ust. 1.
9. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci przelewu wierzytelno ci Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na podmioty trzecie bez jego pisemnej zgody.
10. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci realizacji umowy lub jej cz

ci przez podwykonawców lub podmioty

trzecie nie wymienione w § 5 ust. 2 bez jego pisemnej zgody i bez realizacji zapisów z § 5 ust. 4 i 5.
11. Wykonawca o wiadcza,

e cena, o której mowa w ust.1 okre lona w Formularzu oferty stanowi cym

zał cznik nr 2 do umowy, pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
12. Wykonawca o wiadcza,

e w przypadku zmiany statusu na czynnego podatnika podatku VAT, ceny o

których mowa w ust 1 okre lone w formularzu oferty stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy pozostan
niezmienne przez cały okres obowi zywania umowy.
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§5
2

1. Wykonawca wykona siłami własnymi nast puj cy/cały zakres przedmiotu umowy:
1) ………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom nast puj cy zakres przedmiotu umowy:
1) ………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………
3. Zlecenie wykonania cz

ci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowi za

wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz

Wykonawcy

ci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pełn odpowiedzialno

za działania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawców i jego pracowników, dalszych Podwykonawców i jego pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca oraz Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowi zuje si

zawrze

w umowach

z Podwykonawcami zapisy w zakresie takiej odpowiedzialno ci jak za wady Wykonawcy wobec
Zamawiaj cego.
§6
1. Za odst pienie od umowy przez któr kolwiek ze Stron z przyczyn le
Wykonawca zapłaci kar

umown

cych po stronie Wykonawcy,

w wysoko ci 20% warto ci brutto cz

ci umowy pozostałej do

wykorzystania.
2. W przypadku opó nienia Wykonawcy w realizacji umowy, zapłaci on kar umown w wysoko ci 2% warto ci
brutto niedostarczonej cz

1
2

ci przedmiotu umowy za ka dy dzie opó nienia.

Zapis ten dotyczy wykonawcy, który w momencie podpisania umowy nie posiada statusu czynnego podatnika podatku VAT.
Niepotrzebne skre li .
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3. Za opó nienie w usuni ciu wad ujawnionych w okresie r kojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci kar
umown

w wysoko ci 2 % brutto danej cz

ci wadliwego przedmiotu umowy za ka dy dzie

roboczy

opó nienia.
4. Je eli opó nienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiaj cy mo e odst pi od
umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i za

da

kary umownej w

wysoko ci, o której mowa w ust.1.
5. Niezale nie od kar umownych Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, je eli warto

szkody przekroczy warto

kar umownych.

6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do potr cania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przekazaniu Wykonawcy noty obci

eniowej. Wykonawca wyra a zgod

na kompensat

nale no ci wynikaj cych z jego faktur/rachunków.
§7
1. Zamawiaj cemu przysługuje prawo odst pienia od Umowy:
1) w przypadku 3-krotnej reklamacji dostarczonych akumulatorów tego samego modelu w terminie 30 dni
od daty zło enia trzeciej reklamacji,
2) w przypadku, gdy zostanie wszcz te post powanie upadło ciowe lub post powanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci,
3) w przypadku, gdy zostanie rozwi zana działalno

Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzi cia

wiadomo ci,
4) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy – w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci,
5) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umow , pomimo pisemnego wezwania Zamawiaj cego
do usuni cia niezgodno ci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie nie zaprzestał
wykonywania wskazanej czynno ci lub nie rozpocz ł wykonywania czynno ci zgodnie z umow – w
terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiaj cego,
6) Wykonawca

wykorzystuje

mienie

Zamawiaj cego

bez

jego

zgody

lub

niezgodnie

z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci,
7) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiaj cego – w
terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci,
8) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzaj c zagro enie dla ludzi i mienia – w terminie 30 dni
od powzi cia wiadomo ci.
2. W przypadku okre lonym w ust. 1 Wykonawca mo e
wykonania cz

da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytułu

ci Umowy do czasu odst pienia.

3. Odst pienie od Umowy powinno nast pi

w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego

o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie.

§8
1. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy, stanowi ce 2 % warto ci brutto umowy okre lonej w § 4
ust. 1 zostanie wniesione w .................... (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w
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przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieni dzu zostanie podana nazwa oraz Nr rachunku, na który
została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzaj cego
wniesienie zabezpieczenia).
2. Zabezpieczenie słu y

b dzie do pokrycia ewentualnych roszcze

Zamawiaj cego z tytułu

niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy, w tym roszcze z tytułu kar umownych.
3. Zamawiaj cy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania umowy, tj. odbioru ostatniej dostawy produktów, dostarczonej
zgodnie ze zło onym przez Zamawiaj cego zamówieniem i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie
wykonan .
4. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenie pozostanie na zaspokojenie ewentualnych roszcze

z tytułu

r kojmi za wady.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze , o których mowa w ust. 4. zostanie zwrócona nie
pó niej ni w 15 dniu po upływie r kojmi.
6. Je eli zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je
wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, naliczonymi za okres ich
przechowywania na tym rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni

ny na rachunek Wykonawcy.

7. Zamawiaj cy ma prawo pobra z zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nale no ci z tytułu
naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie okre lonym w wezwaniu do
zapłaty.
§9
1.

Strony zastrzegaj , e informacje zwi zane z działalno ci Stron, o których dowiedziały si przy wykonywaniu
umowy obj te s

tajemnic

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
2.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczaj cym
poza cel umowy ł cz cej Strony b dzie stanowi

czyn nieuczciwej konkurencji i mo e ł czy

si

z

odpowiedzialno ci cywiln i karn .
3.

Strony potwierdzaj , e s

wiadome odpowiedzialno ci wynikaj cej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowi zuj si pouczy osoby, które b d realizowały umow , o tre ci
niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialno ci, o której w niej mowa.
4.

Strony zobowi zuj

si

do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 i 4, tak e po

zako czeniu niniejszej umowy.
5.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzib w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpa skich 8, 00-940 Warszawa.

6. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpa skich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
7. Dane osobowe b d przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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8. Dane osobowe mog by przekazane do pa stwa trzeciego w zwi zku z korzystaniem przez administratora
z rozwi za chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyj tych przez Komisj
Europejsk . Osobie, której dane dotycz przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku
przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwi zania.
9. Dane osobowe b d przechowywane przez okres niezb dny do realizacji Umowy, a tak e przez okres
przedawnienia roszcze z Umowy.
10. Osobie, której dane dotycz przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo

dania

dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
11. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezb dne do zawarcia i wykonywania Umowy.

§ 10

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno

za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, chyba

e

niewykonanie lub nienale yte wykonanie nast piło wskutek siły wy szej.

2.

Przez sił wy sz rozumie si wydarzenia, których nie mo na było przewidzie ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu umowy. W szczególno ci za sił

wy sz

uzna

nale y takie wydarzenia jak

działania wojenne, niepokoje społeczne, trz sienia ziemi, kl ski ywiołowe, po ary, powodzie, działania
władz - o ile maj wpływ na prawidłowe realizowanie postanowie niniejszej umowy i nie s

wynikiem

okoliczno ci zawinionej przez Stron .

3.

W razie wyst pienia przypadku siły wy szej maj cego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowie

niniejszej umowy, Strona dotkni ta sił

wy sz

zostaje zwolniona ze swoich zobowi za

wynikaj cych z umowy na czas wyst powania siły wy szej, a uzgodnione terminy zostan odpowiednio
przedłu one.

4.

W razie wyst pienia przypadku siły wy szej Strona, która ze wzgl du na sił wy sz nie mo e zrealizowa
swoich zobowi za , jest zobowi zana powiadomi pisemnie o tym fakcie drug Stron oraz poda dane
na temat okoliczno ci siły wy szej oraz ich wpływu na realizacj zobowi za .

5.

Po ustaniu siły wy szej, Strona dotkni ta działaniem siły wy szej jest zobowi zana niezwłocznie
powiadomi pisemnie drug Stron o fakcie ustania okoliczno ci lub zdarze siły wy szej. Po otrzymaniu
zawiadomienia Strony ustal nowy termin realizacji umowy.
§ 11

1. Zmiany tre ci niniejszej umowy pod rygorem niewa no ci, wymagaj

zgody obu stron, z zachowaniem

formy pisemnej w formie aneksu.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezb dnych do wystawienia faktury/rachunku oraz adresu
korespondencyjnego wynikaj ca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a tak e
zmiana osób upowa nionych do kontaktu z Wykonawc nie stanowi zmiany tre ci umowy i wymaga tylko
pisemnego powiadomienia.
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§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz..459 z pó n. zm.) .
2. Ewentualne spory wynikaj ce z wykonania niniejszej umowy Strony b d

starały si

rozstrzygn

polubownie w terminie 5 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygni cia sporu w tym terminie, stronom
przysługuje prawo skierowania sprawy na drog s dow . S dem wła ciwym b dzie S d Powszechny w
Gda sku.

§ 13
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Zamawiaj cego
i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

ZAŁ CZNIKI DO UMOWY:

1) Wykaz miejsc dostawy wraz z list osób upowa nionych do zamówie i kontaktów z dostawc – zał. nr
1 do umowy
2) Kopia Formularza oferty – zał. nr 2 do umowy.
3) Formularz protokołu odbioru – zał. nr 3 do umowy

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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Zał cznik 1 do umowy dostawy nr…..…………………………..
Wykaz miejsc dostawy wraz z lista osób upowa nionych do zamówie i kontaktów z dostawc
NIP dla wszystkich lokalizacji 525-000-73-13
Miejsce dostaw:
Poczta Polska S.A.
Pion Operacji Logistycznych

Osoba do
kontaktu

Telefon

1

Wydział Techniczny w Bydgoszczy
ul. Gajowa 99 85-700 Bydgoszcz

Janusz
Rozwarski

52 37 05 535

2

Wydział Techniczny w Krakowie
ul. Cystersów 21 31-583 Kraków

Ryszard
Szczepanek

12 410 60 36

3

Wydział Tehniczny w Poznaniu
ul. Polna 120 60-900 Komorniki

Tomasz
Kupsik

4

Wydział Techniczny w Łodzi
ul. Obywatelska 121/129 90-945 Łód

5

Lp.

Email

Godziny dostaw

janusz.rozwarski
@poczta-polska.pl

8 - 14

12 411 57 81

ryszard.szczepanek
@poczta-polska.pl

6 - 19

61 89 96 808

61 89 96 817

tomasz.kupsik
@poczta-polska.pl

7 - 15

Sławomir
Stasiak

42 686 49 90

502 015 926

slawomir.stasiak
@poczta-polska.pl

7 - 15

Wydział Techniczny w Szczecinie
ul. Gda ska 15a 70-661 Szczecin

Karolina
Smolarczyk

91 441 32 07

91 441 32 06

karoloina.smolarczyk
@poczta-polska.pl

7 - 15

6

Wydział Techniczny W Gda sku
ul. Partyzantów 70 80-952 Gda sk

Michał
Sałanowski

510 291 740

michal.salanowski
@poczta-polska.pl

7 - 15

7

Wydział Techniczny w Katowicach
ul. Rolna 7 40-555 Katowice

Bogumiła
Syderis

32 609 49 53

32 252 41 74

bogumila.syderis
@poczta-polska.pl

7 – 15

8

Wydział Techniczny w Olsztynie
ul. Towarowa 4 10-417 Olsztyn

Mariola
Mo cian

89 533 14 15

9 533 14 15

mariola.moscian
@poczta-polska.pl

7 – 14

9

Wydział Techniczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 7/9 03-450 Warszawa

Robert
Brokowski

22 619 22 00

22 698 21 46

robert.brokowski
@poczta-polska.pl

7 - 15

10

Wydział Techniczny we Wrocławiu
ul. Kolejowa 63/65, 50-950 Wrocław

Piotr Płocki

71 343 26 02

piotr.plocki
@poczta-polska.pl

7 – 15

11

Wydział Techniczny w Lublinie
ul. Sierpi skiego 26 20-448 Lublin

81 74 86 203

piotr.witkowski
@poczta-polska.pl

7 - 14

Piotr
Witkowski

71 343 26 02

81 748 62 03

Fax

58 341 35 39

Zał cznik 3 do umowy dostawy nr………………………..

Protokół odbioru:
Specyfikacja dostawy:
Lp.

Rodzaj akumulatora

ilo

data zamówienia

data odbioru

Dostaw zgodna / niezgodna* z zapisami umowy nr ……………………....................................................
Dostaw zgodna / niezgodna* zamówieniem z dnia……………………………………………………..….….
Dostawa przyj ta bez uwag / przyj ta z dodatkowymi uwagami / nieprzyj ta*
Stwierdzone niezgodno ci:
Nr pozycji
ze specyfikacji
dostawy

Stwierdzone niezgodno ci (ilo ciowe, jako ciowe, cenowe,inne)

Skrócony opis niezgodno ci / zastrze enia do dostawy :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………..………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Dostawca: ……………………………………

……………………….

(imi i nazwisko)
(podpis)

Odbiorca: …………………………………….
(imi i nazwisko)

* - niepotrzebne skre li

……………………….
(podpis)

