Projekt umowy
UMOWA

zawarta w dniu ........................... 2018r. w ............................ pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr. 0000334972, NIP: 525000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, na rzecz
której działa Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Gdańsku, ul Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk,
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
............................................- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.........................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
......................................................................................................
w

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

z

przy ulicy .........................................., kod pocztowy

siedzibą
....-........,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..........................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:............., kapitał zakładowy
w wysokości .......... zł. – wpłacony (dla spółek akcyjnych i komandytowo - akcyjnych)

NIP:

........................, Regon: ........................ zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1. ..................................... - .....................................................................................................................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ........................ zamieszkałym/ą w ......................... przy ulicy .................................,
kod

pocztowy

.....-.........., przedsiębiorcą

działającym pod

firmą ............................ z

siedzibą

w .................................... przy ulicy ...................., kod pocztowy ......-......... wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:............., Regon:
................., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia 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 umowy jest przygotowanie, opakowanie ……….paczek oraz …….. zestawów
czekolad dla dzieci pracowników Poczty Polskiej S.A. obsługiwanych socjalnie przez Wydział
Zamiejscowy w Szczecinie i dostarczenie ich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

1

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości paczek maksymalnie o 5 %.
W przypadku skorzystania z tego prawa Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
3. Dostawę należy zrealizować na terenie:
• Szczecina, Świnoujścia oraz powiatów: szczeciński, kamieński, policki, gryfiński, myśliborski,
• Stargardu

oraz powiatów: stargardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, wałecki, łobeski,

pyrzycki,
• Koszalina

oraz

powiatów:

koszaliński,

kołobrzeski,

białogardzki,

świdwiński,

drawski,

szczecinecki, sławieński.
4. Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu dostawy z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednia liczbę

osób do rozładunku przedmiotu

zamówienia i jego wniesienia do wskazanego miejsca składowania (magazynu).
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy uzupełniony Załącznik nr 3 do umowy o kolumny nr 3 i 5
pocztą elektroniczną na adres określony w § 9 ust. 1 umowy najpóźniej na 4 dni przed pierwszą
dostawą.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzupełniony załącznik nr 3 do umowy o kolumnę nr 4
pocztą elektroniczną na adres określony w § 9 ust. 1 umowy najpóźniej na 4 dni przed pierwszą
dostawą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2018r.

§2

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:
netto: ........................................................
podatek VAT: ...........................................
brutto: ......................................................
(słownie brutto:..............................................................................................................................)
Cena za 1 paczkę wynosi .......... zł brutto
Cena 1 zestawu czekolad wynosi ..................zł brutto
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego
przedmiotu umowy potwierdzonego protokołami odbioru – Załącznik nr 4 do umowy. Protokół
odbioru sporządzony zostanie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia i
transportu przedmiotu umowy do miejsc przeznaczenia wskazanych przez zamawiającego z
Załączniku nr 3 do umowy.
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§3
1. Płatność wynikająca z realizacji przedmiotu umowy dokonana będzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez przedstawicieli obu Stron protokoły
odbioru bez uwag.
3. Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury do Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić i przekazać na adres:
Region Pionu Kapitału Ludzkiego
Poczta Polska S.A.
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
al. Niepodległości 41/42
70-405 Szczecin
NIP: 525-000-73-13

Po uprzednim podaniu przez Zamawiającego ilości sztuk wynikających z załącznika nr 4 do
umowy (protokół odbioru).
5. Należność będzie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.
8. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji
wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
9. Zamawiający nie ponosi skutków opóźnienia w zapłacie w przypadku wystawienia przez
Wykonawcę nieprawidłowej faktury.

§4
1. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do
złożenia reklamacji dotyczącej ilości oraz rodzaju asortymentu określonego w Załącznikach nr
2a i 2b do umowy.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w zamówionej dostawie,
osoba wskazana w § 9 ust. 1 umowy sporządza zestawienie reklamacyjne i przekazuje
Wykonawcy celem niezwłocznego uzupełnienia brakującego asortymentu lub wymiany na wolny
od wad jakościowych.
3. Wykonawca najpóźniej w terminie 2 dni od otrzymania reklamacji zobowiązany jest do
uzupełnienia brakującego asortymentu lub wymiany asortymentu wadliwego na swój koszt.
4. Zamawiający reklamacje składać będzie: drogą elektroniczną lub faksem na numer wskazany w §
9 ust. 1 umowy.
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§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto dostawy paczek do danej lokalizacji, za każdy
dzień opóźnienia,
c) dostawy produktów niezgodnych z Załącznikiem nr 2a i 2b do umowy, w wysokości
80,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) dostawy produktów zepsutych,

zniekształconych

w

wyniku

działania np. wysokiej

temperatury, w wysokości 70,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego

z

wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża

zgodę, przy

jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar
umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążających dokonywać
będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 3 ust. 4 umowy.
3. W przypadku, gdyby szkoda przekraczała wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić
roszczeń na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§6
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
swych zobowiązań z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy
zostają 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.
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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 ustalają nowy termin realizacji umowy.

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w następujących
sytuacjach:
1

1) śmierci , likwidacji Wykonawcy,
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) stwierdzenia

przez

Zamawiającego,

że

przedmiot

umowy nie

spełnia

parametrów

jakościowych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
umowy.
4) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy o 4 dni kalendarzowe po upływie terminu
określonego w

§ 1 ust. 7 umowy. W takim przypadku, Zamawiającemu przysługuje

zastosowanie kary umownej określonej w § 5 ust.1 lit. a) umowy.
2. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§8
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie ceny należnej mu z tytułu wykonania części
umowy.

§9
1.

Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
-

ze strony Zamawiającego: ……………………..
tel.: …………………………e-mail: …………………………….

-

ze strony Wykonawcy: ……………………………………….
tel.: ………………………………
faks: ………………………., e-mail: ………………………….
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu/nadzoru nad umową, których

dane udostępnia Poczcie Polskiej w związku z realizacją niniejszej umowy, treść obowiązku informacyjnego,
przesłanego przez Pocztę Polską oraz do potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy Mariola.Staszel @pocztapolska.pl

1

Zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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2.

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany
umową została stronie prawidłowo doręczona.

3.

Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.

4.

Zmiana przedstawicieli stron umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny w Szczecinie.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
nr 2a, 2b - Skład paczki i zestawu czekolad.
nr 3 - Wykaz ilości, miejsc i terminów dostarczenia.
nr 4 - Protokół odbioru.

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.
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2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@pocztapolska.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 przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Projekt umowy
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Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem

umowy jest przygotowanie, opakowanie i dostarczenie 1640 szt. paczek

i 100 szt. zestawu czekolad dla dzieci pracowników Poczty Polskiej SA, obsługiwanych
socjalnie przez Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Gdańsku , Wydział Zamiejscowy w
Szczecinie.
2. Dostawa paczek odbędzie się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r.
w godzinach 8.00 -15.00 na terenie:
Dokładne miejsca dostawy wraz z ilością paczek podano w Załączniku nr 3 do umowy.
Zestawy czekolad Wykonawca dostarczy na adres: Szczecin, al. Niepodległości 41/42.
3. Godziny pracy jednostek Poczty Polskiej (w tym placówek pocztowych) Zamawiający poda
Wykonawcy drogą elektroniczną nie później niż 7 dni przed dostawą paczek.
4. Wykonawca

wykona

i dostarczy paczki własnym transportem bezpośrednio do miejsc

wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy.
5. Wykonawca zapewni odpowiedni przewóz produktów chroniący je przed zepsuciem
i zniekształceniem w wyniku działania np. wysokiej temperatury.
6. Skład paczki określają Załączniki nr 2a i 2b do umowy.
7. Produkty spożywcze muszą charakteryzować się wysoką jakością, ich termin do spożycia
musi wynosić co najmniej 3 miesiące od dnia dostarczenia paczek przez Wykonawcę do
Zamawiającego, muszą posiadać estetyczne i trwałe opakowanie. Zamawiający dopuszcza
możliwość opakowania produktów z motywami świątecznymi w załączniku nr 2a i 2b
8. Opakowanie pojedynczej paczki ma być wykonane z przezroczystego, mocnego celofanu
z motywem świątecznym (dopuszczalne worki celofanowe) przewiązanego czerwoną bądź
złotą sztywną kokardą wykonaną z dowolnego materiału. Grubość celofanu minimum 30
mikronów.
Paczki powinny być zbiorczo zapakowane wg uznania Wykonawcy w kartony, palety, folie
umożliwiające ich sprawną logistykę oraz powinny być zaadresowane zgodnie z wykazem
ilościowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy dostarczonym przez Zamawiającego.
Koszty opakowań zbiorczych ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie dopuszcza produktów czekoladopodobnych i w opakowaniach zastępczych.
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Załącznik 2a do umowy

J.miary

L.p

Skład 1 paczki

gramatura
w gramach

1

2

3

1

KNOPPERS MLECZNO
ORZECHOWY STORCK25g

2

3

4

5

6

7

Fotoprezentacja/Skład wymaganego
asortymentu
4

szt/op.w
paczce

5

6

25 g

szt.

1

80 g

szt.

1

43 g

szt.

1

80 g

szt.

1

380 g

szt.

1

125 g

szt.

1

90 g

szt.

1

RODZYNKI W MLECZNEJ
CZEKOLADZIE, JUTRZENKA

KINDER BUENO MLEKO I
ORZECHY 2 BATONY
FERRERO

CUKIERKI WERTHER’
ORIGINAL ,CREME FILLING

PTASIE MLECZKO WANILIOWE
Wedel

CZEKOLADKI TOFFIFEE
STORCK

NIMM ZELKI HEROES
STORCK

9

8

MARS CUKIERKI M&M's z
ORZECHAMI

9

MILKA ALPINE MILK 100g,
CZEKOLADA MLECZNA Z
ALPEJSKIEGO MLEKA

10

KINDER SCHOKO BONS
CZEKOLADKI FERRERO

11

12

13

14

15

90 g

szt.

1

100 g

szt.

1

125 g

szt.

1

160 g

szt.

1

op.

szt.

1

280g

szt.

1

120 g

szt.

1

100g

szt.

1

WAFLE TORCIKOWE O SMAKU
ŚMIETANKOWYM WEDEL

LIZAK NIMM 2 - 8 sztuk

GALARETKI fresh&fruity
WAWEL

CZEKOLADKI KINDER MAXI T6
Ferrero

ŻELKI HARIBO

10

16

17

18

DUPLO WAFEL Z
ORZECHOWYM NADZIENIEM
POKRYTY MLECZNĄ
CZEKOLADĄ (5 BATONIKÓW)
Ferreo
91 g

szt.

2

160 g

szt.

1

szt.

1

Czekolada luksusowa mleczna z
orzechami WEDEL

Mamba STORCK pasek 4pack
x 26,5g

26,5g
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Załącznik 2b do umowy

L.p
1

1

2

Skład 1 paczki
2

CZEKOLADA MLECZNA Z
ORZECHAMI WEDEL

czekolada mleczna z nadzieniem
truskawkowym WEDEL

gramatura
w
gramach

Fotoprezentacja

3

4

J.miary

szt/op.w
paczce

5

6

szt.

1

szt.

1

90 G

100 g
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Załącznik nr 4 do umowy

Protokół odbioru

Odbiorca: ……………………………………………………….
Wykonawca: …………………………………………………….
Miejsce odbioru: ……………………………………………….. (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
umowy)
Data odbioru: ……………………………………………………
Odbiorca (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy) oświadcza, że odebrał wyszczególniony
poniżej asortyment:

L.p.
1

Wyszczególnienie
Paczka dla dzieci

Ilość sztuk

Uwagi:…………………………………………………………………………………………
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