PROJEKT
UMOWA nr …………..
zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 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, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1)……………… - ..................................................................... na podstawie pełnomocnictwa z dnia ….. nr
2)……………… - ……………………….…………………………….. na podstawie pełnomocnictwa z dnia ….. nr
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego) … (firma
przedsiębiorcy)………………… z siedzibą w ……………………… , ………(adres, kod pocztowy,
miejscowość)………………, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy………….…………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ……………..……., której nadano numery REGON ……………., NIP
………………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. złotych - w całości wpłaconym
(w przypadku spółki akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ....................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
…………………………(imię
i
nazwisko)………………..………..,
zamieszkałą/ym
……………………………..,
wykonującą/ym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: ………(adres, kod pocztowy, miejscowość
)………………, numer PESEL …………, adres zamieszkania
REGON ……………., NIP
………………………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
(w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika) reprezentowanym przez …………………………(imię i
nazwisko)………………..……….., numer PESEL
, adres zamieszkania
na podstawie
pełnomocnictwa z dnia …………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na
podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego.
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa 27 000 szt. posiłków profilaktycznych w postaci suchego prowiantu
(gotowa do spożycia kanapka lub zapakowane gotowe do konsumpcji artykuły spożywcze),
spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów w ilościach wykazanych w miesięcznym harmonogramie w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach.7:00-10:00. Zamówienia ilościowe przekazywane będą
Wykonawcy e-mailem z jednodniowym wyprzedzeniem.
Posiłki profilaktyczne będą dostarczane cyklicznie, bez codziennego zamawiania. Powinny być
urozmaicone, co oznacza, że określony zestaw produktów (składający się na posiłek profilaktyczny)
oferowany będzie nie częściej niż 1 raz na 5 dni. Posiłki powinny zawierać około 50-55%
węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.
Każdy posiłek profilaktyczny w formie suchego prowiantu (1 zestaw dla 1 pracownika) powinien być
dostarczony w zamkniętym opakowaniu foliowym wraz ze sztućcami jednorazowymi i papierową
serwetką. Termin ważności spożycia artykułów spożywczych powinien wynosić minimum 36 godzin od
dnia przygotowania posiłku. Każde opakowanie foliowe zawierające posiłek profilaktyczny powinno
zawierać datę jego przygotowania i być zamknięte w taki sposób aby wyeliminować możliwość jego
powtórnego zamknięcia. Opakowanie powinno posiadać stosowne atesty, spełniające wymogi, o których
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jest mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, s. 1–54).
Cena określona w § 5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy w tym
z przygotowaniem, dowozem, wydaniem oraz kosztem jednorazowych sztućców i serwetki do każdego
posiłku profilaktycznego. Cena zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała
zmianom za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 9 ust. 4.
Zamawiający może na każdym etapie realizacji umowy, zlecić wykonanie właściwej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz innym uprawnionym instytucjom posiadającym stosowne uprawnienia
wykonanie badań, w celu sprawdzenia czy dostarczone i wydawane posiłki profilaktyczne spełniają
kryteria określone w ust. 1. Jeżeli uzyskany wynik wskaże, że dostarczone i wydawane posiłki
profilaktyczne nie spełniają wymogów określonych w ww. Rozporządzeniu Rady Ministrów, Wykonawca
zostanie obciążony kosztami badań.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji do 30 % wartości przedmiotu umowy określonego w
ust. 1. Niewykupienie przez Zamawiającego 30 % wartości przedmiotu umowy, nie może stanowić
podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
§2

Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt ubezpieczyć przedmiot umowy i ponosi z tego tytułu pełną
odpowiedzialność do momentu odebrania go przez Zamawiającego.
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§3
Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do Poczty Polskiej S.A. POL WER
Warszawa, Dział Recepcji i Ekspedycji, ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa.
Dostawy posiłków profilaktycznych będą następować sukcesywnie zgodnie z zasadami określonymi w §
1 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość skorygowania ilości posiłków
profilaktycznych. O takim przypadku powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailem z jednodniowym
wyprzedzeniem przez osobę wskazaną w § 10 ust. 3 pkt 2)
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy,
w szczególności zobowiązać umocowane osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru.
Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowo-jakościowego.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru na ilości faktycznie dostarczonych
posiłków, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy, sporządzony w dwóch egzemplarzach, który
po podpisaniu otrzymuje każda ze stron.
W przypadku braku ilościowego i widocznych uszkodzeń, Wykonawca dostarczy brakujące i
reklamowane posiłki w terminie 2 godzin.
§4
Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres 15 miesięcy od dnia….. 2019 roku do dnia…..2020 r. lub do
wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi
wcześniej.
W przypadku nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust1 Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy w formie aneksu o 6 miesięcy jednak nie dłużej
niż do wykorzystania jej wartości. Zamawiający, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed
zakończeniem okresem obowiązywania umowy, zawiadomi pisemnie Wykonawcę o przedłużeniu jej
obowiązywania.
Zamawiąjący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania
zawartych umów z Zakładem Karnym Warszawa Białołęka, Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu
i Aresztem Śledczym w Warszawie Białołęka.
§5
Warunki płatności
Wartość umowy ustala się łącznie na kwotę netto ……………… zł (słownie: …………….. zł), podatek
VAT 8 % w kwocie ……………….. zł (słownie: …………… zł) i została wyliczona na podstawie ceny
jednostkowej netto, która wynosi ………… zł. Cena łączna brutto wynosi …………. zł (słownie:
…………………………….. zł).
Zamawiający za dostarczone posiłki profilaktyczne stanowiące przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodnie z wystawioną na koniec miesiąca kalendarzowego, jedną fakturą, sporządzoną
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na podstawie podpisanych przez obie strony protokołach odbioru wydanych posiłków w danym
miesiącu kalendarzowym, o którym mowa w § 3 ust. 4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia
należnego Wykonawcy będzie obliczona na podstawie cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1 i
ilości faktycznie dostarczonych posiłków profilaktycznych.
Wykonawca wystawi faktury VAT na Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe,
Wydział Zaopatrzenia w Warszawie, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-001 Warszawa.
Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT wraz z kopiami potwierdzonych protokołów odbioru, przelewem na rachunek Wykonawcy podany
na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie
w przypadku zwłoki w zapłacie należności za dostarczony przedmiot umowy.
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w tym również w przypadku opisanym w § 1 ust.3 umowy lub
rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności- w wysokości 10 % wartości brutto o której mowa w § 5 ust.1,
2) za niedostarczenie zamówionych posiłków profilaktycznych w określonym terminie lub wydanie ich w
jakości niezgodnej z umową w wysokości 1000 zł brutto za każdą partię dzienną
3) za wydanie mniejszej ilości posiłków profilaktycznych niż zamówiono, w wysokości 0,5 % wartości
brutto dziennej partii, z uwzględnieniem § 3 ust.5
4) odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie
- w wysokości 15 % wartości brutto odpowiednio całej umowy lub części umowy, od której
Wykonawca odstąpił.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy
całości lub części posiłków profilaktycznych przez 2 dni
kalendarzowe, Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku wykupienia niezrealizowanych
paczek oraz może żądać kary umownej.
Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę
odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.
Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa
w przypadku zatrucia pokarmowego wywołanego przez dostarczone przez Wykonawcę posiłki
profilaktyczne
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.
Naliczone kary umowne dokumentowane będą notą księgową.
§7
Roszczenia
W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 14 dni
od chwili ich zgłoszenia.
Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.
Spory, mogące wynikać na tle wykonywania umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sadu
powszechnego, miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Ochrona informacji
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.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie
wykraczającym poza cel umowy będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy – przez okres 5 lat od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby,
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które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści
niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 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.
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Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu
Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz 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).
§9
Zmiana umowy
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, 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.
Zmiany nazwy (niewynikające ze zmiany przedsiębiorcy, np. spowodowane wewnętrznymi zmianami
organizacyjnymi), adresu stron i osób wskazanych do kontaktu w zakresie realizacji umowy w § 10 ust.
3 nie wymagają formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony przekazują w formie pisemnej.
Zmiany stawki VAT wywołane zmianą przepisów prawnych oraz związane z tym zmiany kwoty VAT i
kwoty brutto przedmiotu umowy nie wymagają formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony
przekazują w formie pisemnej.
§ 10
Postanowienia końcowe
Umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki stron związane z jej przedmiotem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby podane
poniżej:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………………… numer telefonu …….. adres e-mail ………………
2) ze strony Zamawiającego: ……………………… numer telefonu …….. adres e-mail ………………
Osoby wymienione w ust. 3 pkt 2 są odpowiedzialne merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i
terminowością realizacji niniejszej umowy, w szczególności za monitorowanie należytego wykonania
umowy.
Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane niniejszą umową lub z nią
związane, składane przez Strony umowy, będą dokonywane w formie pisemnej osobiście za
pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres
Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony
będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony mają prawo upoważnić inne
osoby do odbioru i składania oświadczeń, o których mowa w niniejszym ust. Takie upoważnienie
zostanie złożone zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie.
Wszelkie oświadczenia Stron, powiadomienia i zawiadomienia dotyczące umowy, dla których wymagana
jest forma pisemna, muszę być doręczone lub przesłane przesyłką rejestrowaną na adres:
1) do Zamawiającego – Poczta Polska S.A. ………………………;
2) do Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………….
Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu wskazanego w
ust. 6.
Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
wskazany w ust. 6 uznaje się za skutecznie doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z
powodu nieaktualnego adresu.

4

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników:
Załącznik 1.
Wzór protokołu odbioru
Załącznik 2.
Oświadczenie
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/productlicensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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