PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ………..

zawarta w dniu ……………………………... w Gdańsku, 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 w Warszawie, pod numerem 0000334972 będącą płatnikiem podatku
od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960, o
wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku z siedzibą przy ul. Targ
Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk, które jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej, zwaną dalej
„Zamawiającym”, którą reprezentują
……………………………………………………
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 …………………

…………….zamieszkałym w …………. przy ulicy …………….., kod pocztowy ………….., przedsiębiorcą
działającym pod firmą ……….. z siedzibą w …………………, kod pocztowy ………., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: …………….., Regon:
………………., Pesel …………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: …………………
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.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr ……………………
prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na podstawie wewnętrznych przepisów
Poczty Polskiej S.A. na dostawę zamków meblowych, została zawarta Umowa o następującej treści:

Rozdział I Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiot umowy stanowi

jednorazowa dostawa na rzecz Zamawiającego zamków meblowych

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do umowy oraz zgodnie z kopią
Formularza oferty/Protokołu z negocjacji/Formularza ofertowego z negocjacji z dnia …………….
stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, na potrzeby jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej Spółka
Akcyjna, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

Rozdział II Termin obowiązywania umowy
§2

1. Termin obowiązywania umowy wynosi 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Rozdział III Warunki realizacji umowy
§3
1. Warunki realizacji dostawy:
1) dostawa będzie zrealizowana na podstawie jednorazowego zamówienia w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia złożenia, przez osobę – Marcin Stawarz
2) do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację asortymentową stanowiącą
podstawę odbioru ilościowego w celu weryfikacji poprawności jej realizacji przez przedstawiciela
Zamawiającego,
3) Każdą dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsc wskazanych w Załączniku nr 2
do umowy
4) O terminie dostawy Wykonawca powiadomi telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem osoby
wyszczególnione w Załączniku nr 2 do umowy, odpowiednio do miejsca dostaw.
5) Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy odbywać się będzie własnym transportem i na koszt
Wykonawcy.
2. Sposób odbioru:
1) Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego i jakościowego w miejscach dostaw.
2) Potwierdzeniem

realizacji

dostawy

będzie

sporządzenie

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach protokołu odbioru ilościowo-jakościowego stanowiącego Załącznik nr 3 do
umowy, podpisanego bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
Protokół zostanie przekazany Wykonawcy pisemnie najpóźniej 5 dnia roboczego od daty
dostawy.
3) W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie ( np.: braki, uszkodzenia, etc.) Zamawiający
zobowiązany jest do sporządzenia stosownej adnotacji w protokole odbioru ilościowojakościowego,
4) Podpisaną kopię protokołu odbioru ilościowo-jakościowego z zastrzeżeniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcy w formie elektronicznej lub faksem najpóźniej 5 dnia roboczego od daty
dostawy. Protokół uważa się za przekazany w momencie wysłania e-maila lub faksu przez
Zamawiającego.
5) W przypadku braków ilościowych lub dostawy niezgodnej z przedmiotem umowy Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 14:00 piątego dnia roboczego od
daty przekazania protokołu, o którym mowa w §3 ust 2 pkt 2 , do uzupełnienia braków
ilościowych lub dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem zawartym w Załączniku nr 4
umowy.

6) W przypadku nie uzupełnienia braków ilościowych lub nie dostarczenia przedmiotu umowy
zgodnego z opisem przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w pkt 5 dostawa częściowa
zostanie uznana za nienależycie wykonaną.
7) Datę podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń, uważa się za datę
sprzedaży.
3.

Zamawiający wskazuje osoby zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy -

jako osoby

do bieżących

kontaktów z Wykonawcą.
4. Wykonawca wskazuje p……………. (Imię i Nazwisko), tel……………….., email:
………………………………- jako osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobie wyznaczonej do kontaktu, której 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:
marcin.stawarz@poczta-polska.pl

§4
1

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały/następujący zakres przedmiotu umowy:
1) ……………………
2) ……………………
2

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres przedmiotu umowy :
1) ……………………
2) ……………………
3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
4. Wykonawca

ponosi

wobec

Zamawiającego

pełną

odpowiedzialność

za

działania,

uchybienia

i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników, dalszych Podwykonawców i jego pracowników w
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca oraz Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach
z Podwykonawcami zapisy w zakresie takiej odpowiedzialności jak za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
Rozdział IV Wartość i warunki płatności
§5
1. Wartość przedmiotu umowy określona w Załączniku nr 1 do umowy na podstawie oferty złożonej przez
Wykonawcę wynosi:
brutto ………..zł. (słownie: ……………………./100),
netto …………….. zł,

1
2

Niepotrzebne wykreślić
zapisy § 4 ust. 2-5 będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powierzy przedmiot umowy Podwykonawcy.

kwota podatku VAT : …………… zł.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w tym koszt przedmiotu umowy,
wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty transportu i
rozładunku dostawy do miejsc dostaw, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia
obowiązkowego, opakowania oraz inne jeżeli występują, zgodnie z wymogami zawartymi w umowie.
3. Określone w Załączniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez okres
obowiązywania umowy.
4. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczony asortyment na
podstawie podpisanego protokołu, o którym mowa w § 3 umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT/rachunku za dostawę nie później niż 7-go dnia
od daty pozytywnie wystawionego „Protokołu Odbioru (…)” danej dostawy.
W ramach każdej dostawy, faktury VAT/rachunki wystawiane będą odrębnie, na wskazane przez
Zamawiającego jednostki organizacyjne Poczty Polskiej wymienione w Załączniku nr 2 umowy.
Na fakturze/rachunku należy umieścić informację, że dostawa materiałów jest realizowana na podstawie
umowy nr: UMOWA NR ……………..
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku będzie, podpisany przez odbiorcę z
wynikiem pozytywnym, załączony „Protokół Odbioru (…)” - Załącznik nr 3 do umowy. Faktura VAT/
rachunek zostanie wystawiona pod adresem odbiorcy ( Załącznik nr 2 do umowy).
Wykonawca przesyła oryginały faktur VAT / rachunków na adres:
Poczta Polska
Faktury EOD
ul. Bernardyńska
15 85-940 Bydgoszcz
7. Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT /
rachunku przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT / rachunku. Jako dzień spełnienia
świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wszystkie koszty związane z opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej granicami,
w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie.
10. Wykonawca posiada/nie posiada

3

status czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz

zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie albo nabyciu tego statusu.
11. W przypadku posiadania statusu czynnego podatnika podatku VAT ,Wykonawca jest zobowiązany do
dołączenia do umowy zaświadczenia o jego posiadaniu wydanego przez właściwy organ.
12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu na czynnego podatnika podatku VAT cena, o
której mowa w ust 1 określona w Formularzu oferty/Protokole z negocjacji/Formularzu ofertowym
z negocjacji stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, pozostanie niezmienna przez cały okres trwania
4

umowy .

3
4

Niepotrzebne skreślić.
Zapis § 5 ust 12 dotyczy wykonawcy, który w momencie podpisania umowy nie posiada statusu czynnego podatnika podatku VAT.

Rozdział V Kary umowne
§6
1. W razie nie wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. W razie nie wykonania części umowy, zgodnie ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% brutto wartości niezrealizowanej części zamówienia.
3. W przypadku opóźnienia lub/i dostarczenia artykułów niezgodnych z wymaganiami określonymi w
umowie oraz niekompletnej dostawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od
umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia
niezrealizowanej części umowy, a ponadto zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 1.i
2
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wysokość szkody przewyższy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przekazaniu Wykonawcy noty obciążeniowej.
7. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Wykonawca
wyraża zgodę na kompensatę należności wynikających z jego faktur VAT/rachunków.

Rozdział VI Wypowiedzenie umowy
§7
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy,
2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, nie dostarczył w terminie
zamówionej partii asortymentu lub nie zrealizował reklamacji w terminie, a powstałe w tych
przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 20 dni roboczych,
4) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
5) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom
trzecim informacji stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego, uzyskanych
podczas wykonywania umowy.
2.

Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym wypadku
odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,2,4,5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu wypowiedzenia.

4.

Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i zawierać jego uzasadnienie.

Rozdział VII Ochrona informacji
§8
1.

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.

2.

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.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.

4.

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 niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności,
o której w nim mowa

5.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot Umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego, o których mowa w
ust. 6 i 7

6.

Osoby wchodzące/wjeżdżające na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego podlegają
weryfikacji przez służby ochrony/wyznaczonego pracownika Zamawiającego (weryfikacja następuje z
wykorzystaniem dowodu tożsamości).

7.

Wejście/wjazd na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego może nastąpić po uzyskaniu zgody
Zamawiającego.

Rozdział VIII Przepisy końcowe
§9
1. Zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, z zachowaniem
formy pisemnej w formie aneksu.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego, zmian numerów telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do
kontaktu z Wykonawcą wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom
przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie Sąd Powszechny w
Gdańsku.

§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz umowy dla Zamawiającego,
1 egzemplarz umowy dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
1)
2)
3)
4)

Kopia Formularza oferty/Protokołu z negocjacji Wykonawcy – Zał. nr 1
Miejsca dostaw artykułów oraz lista osób do bieżących kontaktów z Wykonawcą – Zał. nr 2
Protokół odbioru ilościowo-jakościowego – Zał. nr 3
Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 4

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
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
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.

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

Polska

S.A.

Załącznik nr 3 do Projektu umowy
Protokół odbioru
ilościowego

W związku z dostawą zamków meblowych zrealizowaną w dniu ……………………..
zgodnie z umową nr ………….. z dnia ………………………………….
nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Odbioru dokonali:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem ilościowym:
TAK / NIE*
Rodzaj i stan opakowania nie budzi zastrzeżeń/budzi zastrzeżenia*
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny ze złożonym zapotrzebowaniem.
TAK / NIE*
*z zastrzeżeniem, stwierdzając następujące usterki – braki:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Wynik odbioru: pozytywny / negatywny*
Dokument ten jest podstawą do obciążenia Zamawiającego za przedmiotowy asortyment (w przypadku
pozytywnego wyniku odbioru).
Podpisano:
1. ....................................................
2. ....................................................

* niepotrzebne skreślić

