PROJEKT
UMOWA Nr ………………….

zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Gdańsku pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960,
reprezentowaną przez:

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

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

zwaną dalej Zamawiającym
a
__________________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

…………………………………..

………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą
następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
ważność umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Rozdział I.

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do Odbiorców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) nici lnianych,
sznurka pakowego z juty, sznurka polipropylenowego, sznurka papierowego oraz igieł do szycia worków,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do umowy , w ilościach:
a) Nici lniane o grubości: tex 150x6, masa nawoju 0,5 kg w ilości docelowej …. kg w cenie netto …. zł/kg +
podatek VAT wg stawki obowiązującej.
b) Sznurek papierowy masa nawoju 2 kg - w ilości docelowej …..kg w cenie netto …. zł/kg + podatek VAT wg
stawki obowiązującej.
c) Sznurek papierowy w nawojach 1 kg w ilości docelowej …. kg w cenie netto …. zł/kg + podatek VAT wg
stawki obowiązującej
d) Sznurek polipropylenowy tex 1400 - masa nawoju 2 kg w ilości docelowej …. kg w cenie netto …. zł/kg +
podatek VAT wg stawki obowiązującej.
e) Sznurek pakowy jutowy tex 450x5 - masa nawoju 1 kg w ilości docelowej …. kg w cenie netto …. zł/kg +
podatek VAT wg stawki obowiązującej.
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f)

Igła do szycia worków długość 15cm z tolerancją do +/-20% w ilości docelowej …. szt. w cenie netto ….
zł/szt. + podatek VAT wg stawki obowiązującej.

g) Igła ręczna duża długość 12 cm z tolerancją do +/-20% o średnicy 2mm w ilości docelowej …. szt. w cenie
netto …. zł/szt.+ podatek VAT wg stawki obowiązującej.

Rozdział II.

Warunki realizacji dostaw
§2

1. Miejsce realizacji dostaw:
Dostawy przedmiotu umowy do Odbiorców (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) odbywać się
będą do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy,
2. Termin realizacji dostaw:
Dostawy częściowe realizowane będą

sukcesywnie w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia

zamówienia, przez Zamawiającego wg Załącznika nr 3 do umowy. Zamawiający przewiduje dostawy raz na
dwa miesiące w trakcie trwania niniejszej umowy do każdego z miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do
umowy. Zmiana ilości dostaw nie stanowi podstawy do jakichkolwiek żądań ze strony Wykonawcy, w tym
dotyczących dodatkowego wynagrodzenia.
3. Warunki realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień:
1) Zamówienia będą składane sukcesywnie na podstawie przekazywanych zapotrzebowań z jednostek
organizacyjnych Zamawiającego. Za składanie zamówień odpowiedzialne będą osoby wskazane do kontaktu
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
2) Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach od 8ºº do 14ºº.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Odbiorców z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
o terminie realizacji dostawy. Lista Odbiorców oraz numery telefonów zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
4) Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru (Załącznik nr 2 do umowy)
zawierający specyfikację asortymentową zamówienia.

Rozdział III. Prawa i obowiązki Stron
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Realizowania dostaw zgodnie z postanowieniami umowy w miejsce dostaw wskazane każdorazowo
w zamówieniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2) Realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.
3) Dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, dobrej jakości bez braków i wad technicznych.
4) Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego
lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedziby i adresu, oraz zmianie danych, których ujawnienie
wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego
powiadomienia o zaszłych zmianach przez Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia
kierowane do Wykonawcy pod ostatni wskazany adres, uznaje się, jako prawidłowo doręczoną, ze skutkiem
prawnym.
5) Dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo:
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1) do rezygnacji do 30% wartości docelowej asortymentu określonej w §4 ust. 1 umowy (prawo opcji).
Skorzystanie z prawa opcji nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony
Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie później niż
na 30 dni roboczych przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji,
2) w zależności od faktycznego zapotrzebowania, Zamawiający w ramach umowy, zastrzega sobie prawo do
zwiększenia ilości jednego elementu przedmiotu umowy kosztem ograniczenia ilości drugiego, w granicach
łącznej wartości przedmiotu umowy okre lonej w § 4 ust. 1 umowy
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Składania zamówień zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy.
2) Odbioru przez osoby upoważnione dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy.
3) Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym.
4) Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozdział IV. Wartość umowy
§4
1. Wartość

netto

umowy

nie

przekroczy

kwoty

……………..

złotych

(słownie:

…………………………………………….). Wartość netto zostanie powiększona o należny podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wartość brutto, przy stawce 23% stawce podatku VAT wynosi ………………... zł.
2. Ceny jednostkowe netto za poszczególny asortyment wskazane w § 1

nie ulegną zmianie w trakcie

obowiązywania umowy.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego asortymentu,
potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym bez uwag.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty transportu do miejsc
określonych w Załączniku nr 1 do umowy i rozładunku.

Rozdział V.

Warunki płatności
§5

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane bez uwag przez Zamawiającego
protokoły odbioru Załącznik nr 2 do umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT.
Faktury VAT zostaną wystawione zgodnie z adresami odbiorców wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy, w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołów odbioru ilościowo-jakościowych bez uwag.
2.

Wykonawca na każdej fakturze umieści następujące dodatkowe informacje:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13;
2) Numer umowy na podstawie której faktura została wystawiona oraz miejsce dostawy i właściwy Wydział
Zaopatrzenia – zgodnie załącznikiem nr 1 do umowy (np. umowa nr ………. Magazyn Warszawa, Wydział
Zaopatrzenia w Warszawie).

3.

Wykonawca będzie wysyłać faktury na adres: ………………………………………………………………. - zgodnie
załącznikiem nr 1 do umowy
4. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
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7. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę/podmiot trzecią/i (w
tym na podwykonawców) cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
8. Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu do Wykonawcy nieprawidłowo wystawionych faktur VAT.

Rozdział VI.

Warunki odbioru i reklamacje
§6

Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w magazynie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania dostawy. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem
odbioru ilościowo - jakościowego (Załącznik nr 2 do umowy), którego kopia zostanie przekazana do
Wykonawcy (fax.:…………. lub e-mail: …………………………………..). Datę podpisania protokołu odbioru
ilościowo – jakościowego bez uwag uważa się za datę sprzedaży.
§7
1. Upoważnione do złożenia reklamacji są osoby wyznaczone do kontaktu, o których mowa w Załączniku nr 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczanego
przedmiotu umowy poprzez uzupełnianie braków lub wymianę na inny spełniający wymagania Zamawiającego.
3. Reklamacje składane będą przez Zamawiającego na adres email lub faksem na numer wskazany w § 15 ust. 4
umowy, wg Załącznika nr 4 do umowy.
4. Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania jej przez Zamawiającego e-mailem lub faksem
5. Wykonawca zgodnie z ust. 2 zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od
daty złożenia reklamacji, do uzupełnienia brakującego towaru lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad
na swój koszt.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji w terminie wynikającym z zapisów umowy, Zamawiający może
naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

Rozdział VII. Rozwiązanie umowy
§8
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie lub nie dostarczył w terminie
zamówionej partii przedmiotu umowy, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 14 dni
roboczych,
2) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę. Za nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć w
szczególności dwukrotne dostarczanie przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem, odmowę wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad
3) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom
trzecim informacji stanowiących tajemnicę handlową Zamawiającego, uzyskanych podczas wykonywania
umowy.
4) likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem
przyczyny.

Rozdział VIII. Kary umowne
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§9

1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
1) za opóźnienia w dostawie każdego z zamówień - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za
każdy dzień opóźnienia.
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % łącznej
wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły
wyższej, o której mowa w § 13,
3) za opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 7 ust. 5 w wysokości 50,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia,
4) za opóźnienie lub niezrealizowanie obowiązków przewidzianych w §14 ust. 2 i 5 umowy - w wysokości
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia.
2. Ustanowione w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z Kodeksu
cywilnego jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury przy jednoczesnym pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Rozdział IX. Zmiany do umowy
§ 10
1. Zmiana postanowień umowy i jej załączników może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie
pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust.4.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego
3. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie
brutto w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 3 ust. 2 pkt 1 oraz w sytuacji gdy nastąpi zmiana
stawki VAT. Warunkiem wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT jest wejście w życie przepisów, które
pozostają w związku z umową i zastosowanie, których jest wymagane dla działania stron zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Zmiany nazwy (nie wynikające ze zmiany przedsiębiorcy, np. spowodowane wewnętrznymi zmianami
organizacyjnymi) i adresu stron nie wymagają formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony
przekazują sobie wzajemnie w formie pisemnej.

Rozdział X.

Roszczenia

§ 11
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem,
a nieuregulowanych powyżej, Strony zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych
roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni od chwili ich zgłoszenia.
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2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.

Rozdział XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 12
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę …………… stanowiącą 3 % wartości umowy
brutto określonej w § 4 ust. 1 zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie................................
Kopia wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 7 do umowy.
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania ostatniego zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. 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 wezwaniu do zapłaty.

Rozdział XII. Siła wyższa
§ 13
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia
jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są
wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu
zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

Rozdział XIII. Gwarancja i rękojmia
§ 14
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczane sukcesywnie materiały objęte przedmiotem umowy, na
okres nie krótszy niż 24 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie odpowiednio od daty dostarczenia
partii przedmiotu umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i
prawne, ilościowe i jakościowe dostarczanych materiałów i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ujawnienia wady, jeżeli
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ujawnienie to miało miejsce w terminie, na którym udzielona została gwarancja, zgodnie z ust.1. Po
usunięciu wad, okres gwarancji dla asortymentu podlegającego naprawie gwarancyjnej biegnie od nowa.
3. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych lub wywiąże się z nich w sposób
nienależyty, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi względem
Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od daty
wydania partii materiałów.
5. W ramach rękojmi Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z kodeksu
cywilnego, do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad na swój koszt w terminie 7 dni roboczych od
daty zgłoszenia wykrycia wady.
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

Rozdział XIV. Postanowienia końcowe
§ 15
1. Umowa obowiązuje w

okresie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub do wyczerpania limitu kwotowego

przedmiotu umowy, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania
umowy, naliczanie kar umownych i złożenia reklamacji odpowiadać będą osoby wskazane do kontaktu
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Za nadzór finansowy ze strony Zamawiającego nad realizacją umowy i zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy odpowiada
Pani

……………………………

tel.:

……………………..faks:

…………………..

e-mail: …………………………………..
4. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada:
Pan

……………………….

tel.:

………………………..

faks:

……………………………….,

e-mail: ……………………………… .
5. Zmiana przedstawicieli nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej
Strony.
§ 16
1.

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny w Olsztynie.

2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz miejsc dostaw
Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 3 do umowy – Wzór zamówienia
Załącznik nr 4 do umowy – Wzór protokołu reklamacyjnego
Załącznik nr 5 do umowy – Formularz rzeczowo – cenowy
Załącznik nr 6 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 do umowy – Kopia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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Zamawiający:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca:

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).
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.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania 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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Załącznik nr 2 do umowy

Nazwa jednostki

Protokół odbioru ilościowo - jakościowego
przeprowadzony w dniu................
Nazwa jednostki pocztowej dokonującej odbioru:.............................................................................
………………….………………………………………………..…………………......................................
Przedmiot odbioru ……………………………………………………………………………………………
Nazwa Wykonawcy (Dostawcy)……………………………..……………………………………………..
............................................................................................................................................................
Numer dokumentu dostawy:·………………………………... Data dostawy:…………………...........
Ilość faktycznie dostarczona w kilogramach…………………………………………………………............
Zakres przeprowadzonego odbioru:
- stan opakowania - kontrola ……….. % dostawy - ………………………………………....................
- jakość asortymentu - kontrola …………% dostawy - ………………………………………...............

Jakość sprawdzonego asortymentu nie budzi zastrzeżeń* / budzi zastrzeżenia*.
Stwierdzono następujące wady:.........................................................................................................
.......................………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………....
Osoby dokonujące odbioru (minimum 2 osoby)
Imię i nazwisko ………………………………. podpis ………………………..............
Imię i nazwisko ………………………………. podpis ………………………..............
Imię i nazwisko ………………………………. podpis ………………………..............

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do umowy

……………………………………l
(pieczęć Zamawiającego)
……………………………………….
……………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
ZAMÓWIENIE nr
w ramach umowy nr…………………………. z dnia …………….. r. Wydział Zaopatrzenia w
……………………...zamawia:
L.p.

Nazwa asortymentu

Opis techniczny

j.m.

Nici lniane o grubości: tex
150x6

Włókna lniane 100% nabłyszczane, surowe, o
grubości: tex 150x6, sile zrywającej w stanie
aklimatyzowanym nie mniejszym niż 147 N
masa nawoju 0,5 kg .

kg

2

Sznurek papierowy

Skręcone paski papieru, gramatura 40 g/m²
kolor naturalny o średnicy 1,5 mm,
konfekcjonowany w szpulach masa nawoju 2
kg .

kg

3

Sznurek polipropylenowy tex
1400

Sznurek polipropylenowy tex 1400 o średnicy
około 1,5 mm, konfekcjonowany w szpulach,
masa nawoju 2 kg .

kg

4

Sznurek pakowy jutowy tex
450x5

1

5

Surowiec włókno jutowe 100%, tex 450x5, siła
zrywająca nie mniejsza niż 250 N, rodzaj
nawoju - cylindryczny, konfekcjonowany w
szpulach, masa nawoju 1 kg .
Sznurek papierowy - skręcone paski papieru,
gramatura 40 g/m2 kolor naturalny o grubość
1,5 mm, w nawojach 1 kg .

Sznurek papierowy

6

Igła do szycia worków

7

Igła ręczna duża

Długość 15cm z tolerancją do +/-20%. Igła
rymarska zakończona spłaszczonym,
rozszerzonym grotem używana do zszywania i
cerowania worków np. jutowych. Otwór do
nawlekania nici, długość: 17mm z tolerancją do
+/-20% wraz z prowadnicą na nić. Zakrzywiona
na końcu.
Długość 12 cm z tolerancją do +/-20% o
średnicy 2mm zakończona okrągłym
szpikulcem, z oczkiem o długości 5mm z
tolerancją do +/-20%.

ILOŚĆ

kg
kg

szt.

szt.

RAZEM

Adres miejsca dostawy (magazyn)……………………………………...
Osoba odpowiedzialna za odbiór tel.
Zamawiający:
Podpis i pieczątka osoby reprezentującej Zamawiającego

………… ...............................................................................................
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Data:………………………

Załącznik nr 4 do umowy

……………………………..
(pieczęć Zamawiającego)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR …………………..

Sporządzony w dniu ………………….
Reklamacja dotyczy: ………………………………………………
Umowa nr ………………………………… z dnia ………………………
Opis reklamacji:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Żądania:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………………..
(podpis osoby składającej reklamację
w imieniu Zamawiającego)
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12

załą

Wykaz miejsc dostaw

L.P.

Miejsce dostawy

Osoba do kontaktu w miejscu dostawy

Osoba odpowiedzialna za składanie zamówień,
monitorowanie należytego wykonania umowy,
naliczanie kar umownych, składanie reklamacji,
kontakt

1

MAGAZYN PI
Al.Włókniarzy 227
90-900 Łódź

Tomasz Olczyk
tel: 42 639 65 25 lub 42 634 44 81
tomasz.olczyk@poczta-polska.pl

Elżbieta Staciwa
tel: 42 630 65 81 elzbieta.staciwa@pocztapolska.pl

2

MAGAZYN PI
ul. Jaroszyka 21
10 - 687 Olsztyn

Paweł Mościan
tel. 89 541 03 47
pawel.moscian@poczta-polska.pl

Marzena Niwinska
tel 89 527 92 17
marzena.niwinska@poczta-polska.pl

3

MAGAZYN PI
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań

Sebastian Jasicki
tel. 61 869 72 50
sebastian.jasicki@poczta-polska.pl

Leszek Pawlaczyk
tel. 61 869 70 35
leszek.pawlaczyk@poczta-polska.pl

4

MAGAZYN PI
ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin

Grzegorz Tarkowski, Ilona Borkowska
tel. 91 441 31 44 grzegorz.tarkowski@pocztapolska.pl

Katarzyna Woś
tel. 91 440 18 58
katarzyna.wos.poczta-polska.pl

5

MAGAZYN PI
ul. Handlowa 4
80-900 Pruszcz Gdański

Waldemar Biegajło,Teresa Babilinska
tel 58 69-25-373

Marcin Stawarz
tel. 58 32-66-217
marcin.stawarz@poczta-polska.pl

6

MAGAZYN PI
ul. Ibn Siny Awicenny 21
50-900 Wrocław

Dorota Magdziarek
tel. 71 391 88 82
dorota.magdziarek@poczta-polska.pl

Zdzisława Łozowska
tel. 71 36 03 942
zdzisława.lozowska@poczta-polska.pl

7

MAGAZYN PI
ul. W. Moritza 2
20-900 Lublin

Krzysztof Krysa
tel. 81 710 63 12
krzysztof.krysa@poczta-polska.pl

Marek Prokop
tel. 81 710 62 16
marek.prokop@poczta-polska.pl

8

MAGAZYN PI
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa

Grzegorz Karlik
tel.: 22 557 98 09
Grzegorz.Karlik@poczta-polska.pl

Barbara Lichota
tel.: 22 557 97 34
barbara.lichota@poczta-polska.pl

9

MAGAZYN PI
ul. Mielżyńskiego 5
41-849 Zabrze

p. Elżbieta Machelska
tel. 509361286
elzbieta.machelska@poczta-polska.pl

10

MAGAZYN PI
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

Stefan Flak
tel. 12 652 32 24, 502 014 539
stefa.flak@poczta-polska.pl

Łukasz Misiok
tel. 32 6094949
lukasz.misiok@poczta-polska.pl
Anna Tobiasiewicz
tel. 12 426 46 32, 502 014 442
anna.tobiasiewicz@poczta-polska.pl

Dodatkowa informacja naniesiona przez Wykonawcę na
wystawionej fakturze

Nazwa płatnika

umowa nr ……………..
Magazyn Łódź
Wydział Zaopatrzenia w Łodzi
umowa nr ……………..
Magazyn Olsztyn
Wydział Zaopatrzenia w Olsztynie
umowa nr ……………..
Magazyn Poznań
Wydział Zaopatrzenia w Poznaniu
umowa nr ……………..
Magazyn Szczecin
Wydział Zaopatrzenia w Szczecinie

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds.Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
NIP : 525-000-73-13

Magazyn w Pruszczu Gdańskim
Wydział Zaopatrzenia w Gdańsku

umowa nr ……………..
Magazyn Wrocław
Wydział Zaopatrzenia we Wrocławiu
umowa nr ……………..
Magazyn Lublin
Wydział Zaopatrzenia w Lublinie
umowa nr ……………..
Magazyn Warszawa
Wydział Zaopatrzenia w Warszawie
umowa nr ……………..
Magazyn Zabrze
Wydział Zaopatrzenia w Katowicach

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds.Administracji Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
NIP: 525-000-73-13

umowa nr ……………..
Magazyn Kraków
Wydział Zaopatrzenia w Krakowie

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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załącznik nr 1 umowy …………………..

Adres pod jak należy dostarczyć
fakturę

POCZTA POLSKA S.A.
FAKTURY EOD
ul. BERNARDYŃSKA 15
85-940 BYDGOSZCZ
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Załącznik nr 6 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L. p.

Nr CPV

Nazwa asortymentu

Opis techniczny

1

39541130-6

Nici lniane o grubości: tex
150x6

2

39541130-6

Sznurek papierowy

Skręcone paski papieru, gramatura 40 g/m² kolor naturalny o średnicy 1,5
mm, konfekcjonowany w szpulach masa nawoju 2 kg

3

39541130-6

Sznurek papierowy

Skręcone paski papieru, gramatura 40 g/m² kolor naturalny o średnicy 1,5
mm, konfekcjonowany w szpulach masa nawoju 1 kg

4

39541130-6

Sznurek polipropylenowy tex
1400

5

39541130-6

Sznurek pakowy jutowy tex
450x5

6

33141128-3

Igła do szycia worków

7

33141128-3

Igła ręczna duża

Włókna lniane 100% nabłyszczane, surowe, o grubości: tex 150x6, sile
zrywajacej w stanie aklimatyzowanym nie mniejszym niż 147 N masa
nawoju 0,5 kg

Sznurek polipropylenowy tex 1400 o średnicy około 1,5 mm,
konfekcjonowany w szpulach, masa nawoju 2 kg

Surowiec włókno jutowe 100%, tex 450x5, siła zrywająca nie mniejsza niż
250 N, rodzaj nawoju - cylindryczny, konfekcjonowany w szpulach, masa
nawoju 1 kg

Długość 15cm z tolerancją do +/-20%. Igła rymarska zakończona
spłaszczonym, rozszerzonym grotem używana do zszywania i cerowania
worków np. jutowych. Otwór do nawlekania nici, długość: 17mm z tolerancją
do +/-20% wraz z prowadnicą na nić. Zakrzywiona na końcu.

Długość 12 cm z tolerancją do +/-20% o średnicy 2mm zakończona
okrągłym szpikulcem, z oczkiem o długości 5mm z tolerancją do +/-20%.

