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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ………………………. PROJEKT
Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych
zawarta w dniu ……………….
pomiędzy:

Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 0000334972, kapitał zakładowy:
774 140 000 zł w całości wpłacony
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
reprezentowaną przez:…………………………….. – działający/a na podstawie pełnomocnictwa nr……
z dnia…………..
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Dostawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy, wybranego w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na podstawie
uregulowań określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego.
Dostawca 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.
Ze strony PP S.A jednostką odpowiedzialną za nadzór i realizację zawartej umowy jest Region Pionu
Infrastruktury w Krakowie z siedzibą przy ul. Prokocimskiej 6, 30-900 Kraków
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający składa zamówienie, a Dostawca zobowiązuje się do jego realizacji, tj. do sukcesywnego
wykonania i dostawy elementów wizualizacji dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.,
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dostawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad
fizycznych i prawnych.
3. W zależności od faktycznego zapotrzebowania, Zamawiający
jednostronnego ograniczenia wg własnego uznania zamówienia
wartościowym przy zachowaniu cen jednostkowych określonych
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz bez prawa Dostawcy do
tytułu. Zmniejszenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nie
umowy.

zastrzega sobie prawo do
pod względem ilościowym i
w kalkulacji ceny ofertowej,
jakichkolwiek roszczeń z tego
wymaga zawarcia aneksu do

4. Stosownie do rzeczywistych potrzeb, w ramach złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie (np. zwiększenia ilości składnika

asortymentu kosztem ograniczenia ilości drugiego składnika asortymentu) przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych w kalkulacji ceny ofertowej – w taki sposób, że łączne wynagrodzenie
Dostawcy za realizację zamówienia nie przekroczy wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
Zmiany ilościowe, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
§ 2 Warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych składanych
przez Zamawiającego, w odstępach nie częściej niż raz na 2 tygodnie wg ilości uzależnionych od
potrzeb Zamawiającego – w okresie od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówień cząstkowych – do 10 dni roboczych licząc od dnia
złożenia zamówienia, przy czym składanie zamówień Zamawiający dokonywać będzie drogą mailową
(adres e-mailowy Dostawcy: ………………………………………….) lub faksem (nr faksu Dostawcy….).
3. W każdym zamówieniu cząstkowym Zamawiający określi swoje zapotrzebowanie co do ilości oraz
rodzaju elementu wizualizacji.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia – na własny koszt i ryzyko, w tym
transport, spedycja, załadunek i wyładunek, ewentualne ubezpieczenie – zgodny z zamówieniami
cząstkowymi, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykaz miejsc dostaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady fizyczne przedmiotu umowy, jak również
niezgodność w stosunku do złożonego zamówienia co do ilości lub rodzaju asortymentu, Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać jego wymiany na przedmiot wolny od wad
i odpowiadający złożonemu zamówieniu.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności spisany zostanie wstępny protokół, w którym
wyszczególnione zostaną wszystkie wady i niezgodności.
8. Wady i niezgodności Dostawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt i dostarczyć przedmiot
zamówienia wolny od wad i niezgodności w terminie 7 dni roboczych od dnia spisania protokołu,
o którym mowa w ust. 7 pod rygorem naliczania kar umownych.
9. Dostawca 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. 10 i 11,
10. Osoby wchodzące/wjeżdżające na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia
podlegają weryfikacji przez służby ochrony/wyznaczonego pracownika
(weryfikacja następuje z wykorzystaniem dowodu tożsamości).

Zamawiającego
Zamawiającego

11. Wejście/wjazd na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego może nastąpić po
uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§ 3 Wartość umowy i warunki płatności
1. Wartością umowy jest maksymalne wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1.
2. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Dostawcy, zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:
Część 1 (dla Krakowa)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 2 (dla Katowic)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,

słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 3 (dla Wrocławia)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 4 (dla Lublina)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Część 5 (dla Warszawy)
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).
Łączna wartość przedmiotu umowy
Cena netto: ................. zł,
słownie: ......................................... zł (...../100) .
Podatek VAT ...... %, kwota podatku ................ zł,
słownie: ............................................ zł (...../100).
Cena brutto: .................... zł,
słownie: ...........................................zł (...../100).

3. Łączne wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji umowy może ulec zmianie w związku z § 1 ust. 3.
Podstawę naliczania wynagrodzenia Dostawcy stanowić będą ceny jednostkowe dostarczonego przez
Dostawcę i odebranego przez Zamawiającego przedmiotu umowy, określone w kalkulacji ceny
ofertowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
4. Ceny jednostkowe określone w kalkulacji ceny ofertowej nie będą podlegać waloryzacji, ani innej,
jakiejkolwiek zmianie w okresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Cena brutto o której mowa w ust. 1 zostanie zmieniona w przypadku urzędowych zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych dotyczących zmiany podatku VAT
6. Strony dokonają rozliczenia realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT – wystawionych
zgodnie z ilością i rodzajem asortymentu dostarczonego do Zamawiającego zgodnie z zamówieniem –
przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………………… w
terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po
uprzednio należycie zrealizowanej i odebranej dostawie cząstkowej. Podstawą do wystawienia faktury
VAT jest bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez Zamawiającego.
Zmiana numeru rachunku bankowego Dostawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Faktura winna być wystawiana na Zamawiającego określonego poniżej oraz dostarczona na adres:
dla części 1
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Krakowie
ul. Prokocimska 6,
30-900 Kraków
NIP: 525-000-73-13

dla części 2
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Katowicach
Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7,
40-940 Katowice

NIP: 525-000-73-13
dla części 3
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury we Wrocławiu
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław
NIP: 525-000-73-13
dla części 4
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Lublinie
ul. W. Moritza 2
20-900 Lublin
NIP: 525-000-73-13
dla części 5
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Warszawie
ul. Świętokrzyska 31/33
00-941 Warszawa
NIP: 525-000-73-13

7. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
8. Dostawca oświadcza, że posiada / nie posiada * status czynnego podatnika podatku od
towarów i usług (VAT) – NIP: …………………………… oraz zobowiązuje się do każdorazowego
informowania Zamawiającego o uzyskaniu bądź utracie tego statusu.
§ 4 Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) Za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości partii
dostawy, której zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 2
terminu dostawy. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający może
odstąpić od umowy, a Dostawca zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 7 dni, na pisemne wezwanie
Zamawiającego, kary umownej w wysokości 5% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §
3 ust. 2.
2) Za zwłokę w usunięciu wad lub niezgodności stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1%
wartości całej partii dostawy, w której stwierdzono wady lub niezgodności – za każdy dzień zwłoki,
licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 8 terminu dostawy. Jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni
kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy, a Dostawca zobowiązany jest do zapłaty
w ciągu 7 dni, na pisemne wezwanie Zamawiającego, kary umownej w wysokości 5% łącznej
wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub też
odstąpienie Dostawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, innych aniżeli te określone
w pkt 1 i 2, lub za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie,

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto umowy,
o której mowa w § 3 ust. 2.

3. Za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy
karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
4. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Dostawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.
§ 5 Rozwiązanie 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, a także poza przypadkami wynikającymi z § 4 ust. 2
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
1) Zostanie otwarta likwidacja firmy Dostawcy;
2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy;
3) Dostawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;
4. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu
umowy bez uzasadnionej przyczyny.
5. Strona, która odstąpiła od umowy, w porozumieniu z drugą stroną sporządzi protokół z dotychczas
zrealizowanych postanowień umowy.
6. Odstąpienie od umowy następuje na podstawie uzasadnionego pisemnego oświadczenia woli.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
3. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się w
pierwszej kolejności załatwić na drodze negocjacji, a w przypadku niemożności ugodowego
załatwienia, mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej
Zamawiającego, tj. w Krakowie.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym
wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zbiegnie się z kwotą określoną § 3 ust.
2.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy (w przypadku nie
wykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania) do czasu wykorzystania
wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
8. Odpowiedzialnym za realizację i nadzór nad postanowieniami niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego jest …………………………………….…, tel. ………………………….
9. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załączniki:
1) Oferta wraz z kalkulacją ceny ofertowej
2) Wykaz miejsc dostaw

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.

