PROJEKT
Umowa nr .....................................

zawarta w dniu ....................... r. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000334972,
kapitał zakładowy: 774.140.000 zł - w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, zwaną
w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez
1)
:.................................................. - ........................................................
2)
.................................................. - ........................................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………....................................., z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………., kod pocztowy
….. - …………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
…………………….
… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: ………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / kapitał zakładowy w wysokości
………….. zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych), NIP:…………………….,
Regon: ……………………. zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
(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
Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: ……………… , Regon: ……………….. PESEL: ………. zwanym w treści
Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………
Strony oświadczają, 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
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych z branży
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elektrycznej dla jednostek

organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. objętych obszarem zarządzania przez Pion Infrastruktury Obszar
ds. Nieruchomości w Szczecinie, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Koszalinie,
zgodnie z zestawieniem asortymentowym i ilościowym określonym w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wartość umowy określona w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą
przedmiotu umowy.
3. Podczas realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości cen jednostkowych
brutto określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji do 30 % ilości docelowych z przedmiotu umowy
określonego w ust. 1. Nie wykupienie przez Zamawiającego 30 % ilości przedmiotu umowy, nie może
stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania
umowy
5. Stosownie do rzeczywistych potrzeb, w ramach złożonej oferty w uzgodnieniu z Wykonawcą,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych w przedmiocie umowy
(np. zwiększenie ilości jednego asortymentu kosztem ograniczenia ilości drugiego) przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych w kalkulacji ceny ofertowej, w taki sposób, że łączne wynagrodzenie
Wykonawcy za realizację zamówienia nie przekroczy wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1
umowy.

§2
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dostarczy 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 odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§3
Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
1. Dostawa przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko – do magazynu gospodarczego
w Koszalinie przy ulicy Pocztowej 1.
3. Dostawy przedmiotu umowy będą następować sukcesywnie na podstawie złożonych zamówień
określających rodzaj i ilość artykułów (wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy), zgodnie
z bieżącymi potrzebami jednostek podległych Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 12godzinnym wyprzedzeniem.
5. Dostawa przedmiotu umowy nie może nastąpić w soboty oraz dniu ustawowo wolnym od pracy.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze w godzinach od 07.00 do 15.00
6. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy,
w szczególności zobowiązać umocowane osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru.
7. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego. Potwierdzeniem
odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 2 do umowy, sporządzony
w dwóch egzemplarzach, który po podpisaniu otrzymuje każda ze stron.
8. Zamawiający ujawnione braki ilościowe i wady jakościowe zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po ich
ujawnieniu w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przyjęcia
przedmiotu umowy do magazynu.
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9. Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego dokona
wymiany wadliwych partii lub uzupełni braki na swój koszt, dostarczając je do wskazanego magazynu
Zamawiającego.

§4
Termin realizacji
Umowa obowiązuje na czas określony od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania wartości
brutto umowy przed tym terminem.
§5
Warunki płatności
1. Maksymalną wartość umowy ustala się łącznie na kwotę brutto …………. zł (słownie: ………………… zł.
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe brutto oraz
maksymalną ilość poszczególnych towarów we wszystkich asortymentach określone w załączniku
Nr 1 do umowy
2. Zamawiający za dostarczony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie
z wystawioną fakturą, sporządzoną na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8.
3. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………………………
4. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie.
7. Wykonawca wystawi fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania bez uwag protokołu
odbioru, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8.
8. Zamawiający nie ponosi skutków opóźnienia w zapłacie w przypadku wystawienia przez Wykonawcę
nieprawidłowo wystawionej faktury.

§6
Gwarancja i rękojmia
1. Okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru danej partii przedmiotu
umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne
oraz ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ujawnionej wady, jeżeli
ujawnienie to miało miejsce w terminie obowiązywania gwarancji, zgodnie z ust 1.
3. 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.
4.

Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi względem
Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
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fizyczne przedmiotu umowy. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesięcy od daty wydania
partii umowy.
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 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia wykrycia wady.
6. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę danej partii przedmiotu umowy po przekroczeniu
terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, w wysokości 0,8 % wartości brutto nie zrealizowanej
dostawy za każdy dzień opóźnienia,
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % maksymalnej wartości brutto umowy,
3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 %
maksymalnej wartości brutto umowy.
2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 21 dni kalendarzowych Zamawiający
może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu realizacji umowy i obowiązku wykupienia niezrealizowanej dostawy oraz żądać kary umownej
w wysokości, o której mowa w ust.1 pkt 2.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego w wysokości szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§8
Siła wyższa
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.
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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.

§9
Roszczenia

1. 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.

2. 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.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. 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 tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy.
2. Zamawiający

poinformuje

Wykonawcę

w

terminie

2

dni

od

daty

powzięcia

wiadomości

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) likwidacji bądź wszczęcia postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub do
wszczęcia postępowania układowego w rozumieniu prawa upadłościowego i układowego,
2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi , przerobionymi ,sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
3) zmiany ceny niezgodnie z postanowieniami umowy,
4) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
5) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nie przekazania osobom
trzecim informacji stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego, uzyskanych
podczas wykonywania umowy.
6) gdy zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
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7) trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania dostaw.

2. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej
oraz z podaniem przyczyny.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby podane
poniżej:
1) ze strony Wykonawcy......................................................................................................
tel/fax. …………………e -mail………………………………………………………………………,
2) ze strony Zamawiającego…………………………………………………………………………. tel/fax.
…………………e -mail………………………………………………………………………,
3. Osoby wymienione w ust.

2 są odpowiedzialne merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i

terminowością realizacją niniejszej umowy, w szczególności monitorowania należytego wykonania
umowy, naliczania kar umownych .
4. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5-6
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, jak też wyznaczenie nowych, nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony.
6. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Stron dotyczące wskazanych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, ich zmiana nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego
powiadomienia drugiej strony.
7. 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 nie doręczoną. Strony mają prawo upoważnić
inne osoby do odbioru i składania oświadczeń, o których mowa w tym punkcie. Takie upoważnienie
zostanie złożone zgodnie z procedurą opisaną w tym punkcie.
8. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w
drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla
Szczecina
9. Wykonawca

realizując

umowę

ma

obowiązek

ochrony

informacji

stanowiących

tajemnicę

Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz 1503 ze zm.)
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Wykaz załączników :
Załącznik 1.

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy .

Załącznik 2.

Protokół odbioru

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
2.
3.

4.

5.
6.
7.

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, 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 (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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