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Umowa nr - projekt
na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Zawarta w dniu .................... 2019 r. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do
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
……………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………..
REGON………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………….
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie procedury
przeprowadzonej w oparciu o wewnętrzne przepisy obowiązujące u Zamawiającego,
Ze strony Poczty Polskiej S.A jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się realizacja niniejszej
umowy jest Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe w Krakowie z siedzibą przy
ul. Prokocimskiej 6, 30-900 Kraków
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.

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) sukcesywna sprzedaż wraz z montażem i dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu żaluzji
pionowych i poziomych zgodnie z ilościami i wymaganiami oraz cenami jednostkowymi określonymi w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy,
b) dokonanie napraw przez Wykonawcę na zlecenia Zamawiającego żaluzji pionowych i poziomych zgodnie z
ilościami i wymaganiami oraz cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Powyższy przedmiot zamówienia określony w ust. 1 lit.. a i b, po dokonaniu wizji lokalu i pomiarów dla
częściowego zgłoszenia, będzie wykonany oraz dostarczony i zamontowany we wskazanych miejscach
określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stanowiących wykaz potencjalnych miejsc dostaw i napraw.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków określonych w § 1 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami umowy, przy dołożeniu należytej staranności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych składników przedmiotu
zamówienia określonego w załączniku nr 1 do umowy, przy czym w przypadku zwiększenia ilości zamawianego
składnika przedmiotu zamówienia zostaje odpowiednio zmniejszona ilość innego składnika przedmiotu
zamówienia. Zwiększenie ilości określonego składnika przedmiotu zamówienia i odpowiednie zmniejszenie ilości
innego składnika następuje w oparciu o ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 i w granicach łącznej
wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust.1
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3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest – jeżeli zajdzie taka potrzeba - do demontażu i utylizacji starych
żaluzji (podlegających wymianie), przy czym koszt tych czynności wliczony jest w ceny jednostkowe określone w
załączniku nr 1 do umowy.
§3
Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
1. Za sprzedaż i dostarczenie wraz z montażem oraz naprawy przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie wynikające z ilości faktycznie dostarczonych lub naprawionych składników przedmiotu umowy i
cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1do umowy. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy
w okresie obowiązywania umowy wynosi (z zastrzeżeniem par. 3 ust. 4):
Część 1 (dla Krakowa)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 2 (dla Katowic)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 3 (dla Wrocławia)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Łączna wartość przedmiotu umowy
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przedmiotu umowy w okresie obowiązywania
umowy.
3. W cenach jednostkowych zawarte są wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczególności związane z wizją lokalu, pomiarami, wykonaniem, dostarczeniem do miejsca, o którym mowa w §1
ust 2 umowy oraz ewentualnym demontażem i utylizacją starych żaluzji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia maksymalnie o 30% wartości tj do
kwoty netto: ............. zł, słownie: ....................... zł (....../ 100). Ograniczenie ilości i wartości przedmiotu
zamówienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Kwota brutto cen jednostkowych określonych w załączniku Nr 1 zostanie zmieniona w przypadku zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych dotyczących podatku VAT, o punkt procentowy tej zmiany .
§4
1. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo skieruje do Wykonawcy
zamówienie, w którym sprecyzuje, jakie rodzaje żaluzji należy dostarczyć i zamontować lub naprawić w ramach
danego etapu realizacji na warunkach wynikających z załącznika nr 1 niniejszej umowy. Zamówienia będą
składane nie częściej niż raz na dwa tygodnie (w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia).
2. Uprawnionym do wystawiania zamówień i odbioru faktur jest:
....................................................................................................................... (część 1)
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3.
4.
5.
6.
7.

....................................................................................................................... (część 2)
....................................................................................................................... (część 3)
Wykonawca będzie dostarczać i montować a także naprawiać przedmiot zamówienia na własny koszt (do/w
wyznaczonych miejsc określonych w załączniku nr 2 ).
Przedmiot umowy będzie dostarczony i zamontowany lub naprawiony Zamawiającemu zgodnie z treścią
zamówienia, o którym mowa w ust.1 w ciągu 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie potwierdzonych protokołów odbioru przez przedstawicieli obu
stron.
Do chwili podpisania protokołów odbioru przez odbierającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i przyjęcia zwrotu wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem
składników przedmiotu umowy i pokrycia kosztów z tym związanych.

§5
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dostarczenie i zamontowanie lub naprawa przez Wykonawcę oraz
odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 potwierdzony
przez Zamawiającego w protokole odbioru.
2. Należność wynikająca z faktury, o której mowa w ust.1 płatna będzie przelewem na konto:
.............................................................................................................................
Zmiana numeru konta bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwoty wymienione w fakturach, o których mowa powyżej, w terminie 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
5. Faktury należy wystawiać na adres
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP:525-000-73-13
oraz dostarczyć na adres:
dla części 1
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP:525-000-73-13
dla części 2
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji
Ul.Pocztowa 1
41-500 Chorzów
dla części 3
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji
Ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i
wykonane naprawy, licząc od dnia potwierdzenia protokołu odbioru.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w przedmiocie umowy na swój koszt w
terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z
obowiązków gwarancyjnych lub wywiąże się w sposób nienależyty, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności dokonywania dalszych wezwań.
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3. Niezależnie od wykonywania praw z gwarancji Zamawiający może wykonywać prawa z rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
§7
1. W przypadku odstąpienia (lub wypowiedzenia) Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy albo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej maksymalnej kwoty brutto
wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1.
2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy lub nie zamontuje lub nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminach
ustalonych w §4 ust. 4 lub nie wymieni towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem na wolny od wad i
zgodny z zamówieniem w terminie określonym przez Zamawiającego, będzie zobowiązany do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% łącznej maksymalnej kwoty brutto wartości umowy określonej
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem
postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Kary umowne obciążające Wykonawcę płatne będą w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia not
obciążeniowych z zastrzeżeniem ust.6
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej (w tym także kary, której termin płatności
określony w ust. 5 jeszcze nie upłynął) z należnego wynagrodzenia 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 §
4 ust. 2 umowy.
§8
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.
§9
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 ust. 1 a także o których mowa w umowie i przepisach Kodeksu Cywilnego
umowa może zostać rozwiązana w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej, a także w przypadku naruszenia postanowień umowy przez wykonawcę. Postanowienia § 7
stosuje się.
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 całości swoich zobowiązań.
§ 10
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2019 roku
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 11
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza
cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po wygaśnięciu niniejszej umowy.
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 w imieniu Wykonawcy lub na jego
rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści par.11 niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której
w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenie tych osób o dokonanym
pouczeniu (zał. nr 3)..
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego..
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6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia
realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępnione 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) – w celu realizacji
umowy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana, o której mowa w par. 2 ust. 2, par. 3 ust. 4 nie stanowi zmiany
umowy i dokonywana jest jednostronnie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy ( w przypadku nie wykorzystania
wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 w pierwotnym terminie jej obowiązywania) do czasu wykorzystania
umowy, w formie pisemnego aneksu.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 14
Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
w Krakowie.
§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1-wykaz asortymentu wraz z ofertą cenową
Załącznik nr 2- wykaz miejsc dostaw
Załącznik nr 3- oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

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.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms
(OST).
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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