Projekt
UMOWA NR………….
zawarta w dniu .............2019 r. w……………… , pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy
i

usług,

w

Warszawie,

posiadającą

pod

numer

numerem

identyfikacyjny

0000334972,
NIP

będącą

płatnikiem

525-000-73-13,

Regon

podatku

010684960

od

towarów

o wpłaconym

w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………… z siedzibą w ………………… przy ul. …………….., ………………., wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………., pod numerem
…………………. będącą płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP
…………………., Regon …………………. o wpłaconym w ……………. kapitale zakładowym wynoszącym
……………………… / a (imię i nazwisko) …………., zamieszkałym/ą ………………………….. posiadającym/ą
PESEL Nr wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP.........................., Regon .......................
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym na
wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
odrębnego na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego.
Ze strony Zamawiającego jednostką odpowiedzialną za nadzór i realizację zawartej umowy jest: Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział Administracji w Łodzi ul. Obywatelska 121/129.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa kopert z nadrukiem reklamowym i bez nadruku dla:
POL OWiK w Łodzi, których rodzaj i ilości docelowe określa Załącznik Nr 1 do umowy.
Terminem realizacji umowy jest okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.10.2019r. lub do wyczerpania limitu
kwotowego przedmiotu umowy, jeżeli zdarzenie to nastąpi wcześniej.

2. W przypadku niewykorzystania limitu kwotowego umowy w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający
zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, poprzez
zawarcie za zgodą stron stosownego aneksu do umowy.
3. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w ust. 2 w przypadku wykorzystania całości
wartości umowy określonej w § 3 ust 2.
4. Bezwzględny termin wydrukowania zamówionego materiału w określonej szacie graficznej wraz z dostawą do
siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 4, wynosi 3 dni robocze od daty
otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Przy czym, za dni robocze przyjmuje się 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku.
5. Za dzień otrzymania zamówienia przez Wykonawcę uznaje się następny dzień roboczy po dniu przesłania
zamówienia przez Zamawiającego
§ 2 Warunki dostaw
1. Zamawiający zastrzega, iż gwarantuje zakup 70% ilości docelowych materiałów, o których mowa w
Załączniku Nr 1 do umowy. Pozostałe 30% ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione w
zależności od woli Zamawiającego. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 30% ilości docelowych
nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu nie zrealizowania
umowy.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą mailową, nie później niż trzy tygodnie przed
upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze rezygnacji z realizacji przez Wykonawcę dostaw.
3. Realizacja umowy tj. wydrukowanie w określonej szacie graficznej i dostarczenie zamówionego materiału
następować będzie poprzez każdorazowe zamówienie żądanej ilości wraz z projektem przygotowanym w
formie

elektronicznej,

przekazane

przez

upoważnionego

pracownika

na

adres

e-mail

……………………………………………………………………………………………….
4. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w terminach wskazanych przez Zamawiającego, do
miejsc wskazanych w załączniku nr 2. Dostawy kopert odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku
00 –

w godz. 8

00

14 .

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (osoby wskazane w załączniku nr 2 do umowy kol. 5) o terminie
dostawy z co najmniej 3-godzinnym wyprzedzeniem.
6. Wykonanie kopert oraz dostawy i wyładunek odbywają się wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych rodzajach kopert stanowiących
przedmiot zamówienia, w ramach wartości umowy.
8. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy (w szczególności do podpisywania
przewidzianych umową dokumentów upoważnione są osoby podane poniżej:
a) Ze

strony

Wykonawcy:

imię

i

nazwisko:…………………………………………………………………

adres: …………………….……………………………………………………………………………………………….
tel.………………………fax:(...……………………………..), e-mail: ……………………………..…………………
b) 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
wskazany w § 2 ust.8 lit d) umowy.
c) Ze strony Zamawiającego osoby wskazane w załączniku nr 2 do umowy.
d) Za nadzór merytoryczny nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, a w

szczególności za

monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania

umowy

odpowiada

Pan/Pani:

....................……………………..………

adres: ………………………………………………………………………………….………………………………...,
tel.: ………………………, e-mail:…………………………………… .
e) Strony mają prawo upoważnić inne osoby do odbioru i składania oświadczeń. Zmiana w/w osób wymaga
pisemnego poinformowania bez wymogu sporządzania aneksu.
§ 3 Wartość umowy / warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają maksymalne
wynagrodzenie netto w kwocie ……….zł. (słownie:…………………………………………………….).
2. Do

wynagrodzenia

wymienionego

………………………zł,

co

w

stanowi

ust.1

zostanie

wartość

doliczony

umowy

należny

brutto

w

podatek

Vat

w

kwocie

kwocie:

……………….zł.

(słownie:……………………………………………………………………).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej ustawą, wysokość podatku VAT oraz wartość brutto
umowy zmienią się odpowiednio.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur częściowych VAT.
Podstawą wystawienia faktur częściowych każdorazowo będą obustronnie podpisane protokoły odbioru
zamówionych i zrealizowanych dostaw, a wartość faktur wyliczona będzie w oparciu o ceny jednostkowe
określone w Załączniku nr 1 do umowy (specyfikacja rodzajowo-ilościowa).
5. Wartość umowy oraz jej składniki cenotwórcze są niezmienne do końca trwania niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem § 3 ust.3.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za dostawę nie później niż 7-go dnia od daty
odbioru przedmiotu dostawy na adresy wskazane w załączniku nr 2 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wystawioną Fakturę VAT na adresy wskazane w załączniku nr 2 do
umowy
8. Płatność dokonana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………..
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymagać będzie aneksu do umowy.
9. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Wykonawca może domagać się odsetek
ustawowych za opóźnienie.
10. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.
11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
§ 4 Realizacja dostaw
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych kopert zgodnie z otrzymanymi zamówieniami.
2. Po zrealizowaniu dostawy i braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, co do dostarczonych ilości, rodzaju i
jakości kopert Strony dokonują protokólarnego odbioru towaru (Załącznik nr 3 do umowy), w terminie 2 dni od
daty dostawy. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru i dokonać w tym samym
terminie zgłoszenia ewentualnych reklamacji dotyczących braków ilościowych i jakościowych kopert.
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

załatwienia

żądania

zamawiającego

zgłoszonego

w

protokole

reklamacyjnym, w terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia, pod rygorem obciążenia go po tym okresie karami
umownymi, określonymi w § 5 ust 1. pkt 3. Pozytywne załatwienie reklamacji przez Wykonawcę, poprzez
dostarczenie właściwych ilości, rodzajów kopert bądź kopert odpowiedniej jakości skutkować będzie
podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z
obowiązków wynikających ze złożonej reklamacji, Zamawiający po raz drugi wezwie go, w terminie 2 dni, do

prawidłowego zrealizowania zamówionej dostawy. Ponowne niewywiązanie się Wykonawcy ze swoich
zobowiązań, w terminie, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od
niniejszej umowy i naliczeniem kary umownej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2.
3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących ukrytych wad jakościowych kopert, wynikłych w
okresie rękojmi, w terminie 5 dni roboczych od ich ujawnienia. Zgłoszenie może nastąpić drogą pisemną lub
mailową.
4. Koperty dostarczone niezgodnie ze złożonym zamówieniem oraz koperty z ukrytymi wadami, Wykonawca
zobowiązuje się odebrać z magazynu Zamawiającego lub ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w
terminie 3 dni robocze od daty złożenia reklamacji.
§ 5 Kary umowne
1.

W razie niewykonania lub nienależnego

wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić

Zamawiającemu następujące kary umowne (niezależnie od faktu poniesienia przez Zamawiającego szkody i
jej wysokości):
1) w wysokości 3% wartości brutto

zamówionych kopert, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w

przypadku opóźnienia w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie;
2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 umowy, w przypadku odstąpienia od
umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) w przypadku opóźnienia w realizacji reklamacji:
a. w wysokości 1% wartości brutto zareklamowanych kopert, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
gdy opóźnienie nie przekroczy 2 dni oraz
b. w wysokości 3 % wartości brutto zareklamowanych kopert, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
powyżej 2 dni.
2. Dopuszcza się kumulację kar określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należytego wykonania
lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający wystawi notę księgową na przysługującą mu karę umowną, która to nota będzie płatna przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdyby naliczone
kary umowne nie pokryły szkody.
§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca

wniósł

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

w

wysokości

………..zł,

(słownie:………………), odpowiadającej 3% wartości zamówienia określonego w § 3 ust 2, w dniu podpisania
umowy w formie ……………………………………………………………………………...
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 7 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 wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 8 Zmiany do umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w formie aneksu, za zgodą obu
stron pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana

oznaczenia

Stron

umowy,

danych

niezbędnych

do

wystawienia

faktury

oraz

adresu

korespondencyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a także
zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.
§ 9 Ochrona informacji
1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz.419) niezależnie od tego, czy oznaczono je jako „tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
zakończeniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić jego informacji podmiotom trzecim z
wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, Regon oraz wpisu do KRS.

2.

Strony ustalają, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego – w Łodzi.

4.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1)

Załącznik nr 1. Specyfikacja rodzajowo- ilościowa – formularz cenowy (kopia z oferty Wykonawcy)

2)

Załącznik nr 2. Dane kontaktowe - wykaz odbiorców

3)

Załącznik nr 3. Protokół odbioru

4)

Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna dla osób do kontaktu

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, 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).
Pani/Pana dane osobowe są 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).
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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.

