Zał. nr 3 do SIWZ
UMOWA nr …………..
zawarta w dniu …………. 2019 roku w Lublinie 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, reprezentowaną przez:
1. ........................
…………………………………………….. (pełnomocnictwo z dnia ……………..… nr ……………………)
2. …………………..
…………………………………………….. (pełnomocnictwo z dnia ……………..… nr ……………………)
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………………………………….
reprezentowaną/ym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym 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.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wózków przeładunkowych bez napędu wraz z rozładunkiem oraz wniesieniem do miejsc
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
umowy – „Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne wraz z jednostkowymi cenami netto”
2. Cena określona w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy. Cena zostaje ustalona na okres
ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom za wyjątkiem sytuacji określonej w § 9 ust. 4.
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§2
Oświadczenia
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zrealizuje dostawę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt ubezpieczyć przedmiot umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do
momentu odebrania go przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status/statusu* czynnego podatnika podatku VAT
§3
Wydanie i odebranie przedmiotu umowy
Przedmiot umowy musi spełniać warunki techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do miejsc dostaw określonych w załączniku nr 2 do umowy.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do każdego miejsca (w ilościach zgodnych z zamówieniem), wskazanego w załączniku nr 2
do umowy, w terminie do 45 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem lub e-mailem. Zamówienie
złożone zostanie w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie lub e-mailem przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w
załączniku nr 2 do umowy o terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy nie może nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy oraz po godzinach pracy
Zamawiającego.
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, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, sporządzony w dwóch
egzemplarzach, który po podpisaniu otrzymuje każda ze stron.
Zamawiający ujawnione braki ilościowe i wady jakościowe zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu w formie pisemnej,
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu.
Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego dokona wymiany wadliwych partii przedmiotu
umowy lub uzupełni braki na swój koszt, dostarczając je do miejsc dostaw wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.
§4
Warunki płatności
Wartość umowy ustala się łącznie na kwotę netto ………… zł (słownie: …………… zł), podatek VAT 23 % w kwocie …………. zł
(słownie: ………….zł). Cena łączna brutto wynosi …………. zł (słownie: ……………. zł) i została ona wyliczona na podstawie
podanych w załączniku nr 1 cen jednostkowych netto.
Zamawiający za dostarczony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z wystawioną fakturą, sporządzoną na
podstawie Protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 z uwzględnieniem § 3 ust. 9.
Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 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 wystawi fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostawy z zastrzeżeniem § 3 ust. 9.
Wykonawca na każdej fakturze umieści następujące dodatkowe informacje: numer umowy na podstawie której faktura została
wystawiona oraz adnotację o miejscu dostawy (np. dostawa - magazyn ŁÓDŹ dotyczy umowy nr ………).
Wykonawca będzie wysyłać faktury na adres: Poczta Polska S.A. Faktury EOD ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.
Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku zwłoki w zapłacie
należności za dostarczony przedmiot umowy.
§5
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca odpowiada za jakość przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.
Okres gwarancji i rękojmi za wady ustala się na 24 miesiące, liczony od dnia dokonania odbioru danej partii przedmiotu umowy.
W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te
ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie – nie później
jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.
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Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wady należy do przedmiotu umowy.
W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca odbierał będzie przedmiot reklamacji z miejsc dostawy, zgodnie z zał.
nr 2 do niniejszej umowy.
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
1) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, w wysokości
10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub
usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w stosunku do terminu przewidzianego na
usunięcie wad
3) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części, lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % wartości brutto odpowiednio całej umowy lub części umowy, od której Zamawiający
odstąpił,
4) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części, lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie - w wysokości 15 % wartości brutto odpowiednio całej umowy lub części umowy, od której Wykonawca odstąpił.
Jeżeli zwłoka w dostarczeniu całości lub części przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe, Zamawiający może odstąpić
od umowy w całości lub w części, której dotyczy przekroczenie terminu dostawy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu realizacji umowy i obowiązku wykupienia niezrealizowanej dostawy oraz może żądać kary umownej. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie
odstąpienia
Jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody, w tym także utraconego zysku.
Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Kara
umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obejmującej tę karę.
§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.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości umowy brutto określonej w § 4 ust 1 tj. w kwocie ……………………………………. zł (słownie: ………………………..).
Złożone zabezpieczenie stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Strony ustalają, że:
100 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia
jego wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w terminie piętnastu dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
§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, chyba, że konieczność wprowadzenie 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) i adresu
stron 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
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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:
…………………………………………………………………….…
tel/fax.
…………………e-mail………………………………………………………………………,
2) ze
strony
Zamawiającego…………………………………………………………………….…
tel/fax.
…………………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, a także zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
W nawiązaniu do § 2 ust 4 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie albo nabyciu
statusu czynnego podatnika podatku VAT.
Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane niniejszą umową lub z nią związane, składane przez
Strony umowy będą dokonywane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4, w formie pisemnej osobiście za pokwitowaniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną.

2

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 ust.
6. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W
przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników:
Załącznik 1.
Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne wraz z jednostkowymi cenami netto.
Załącznik 2.
Wykaz miejsc dostaw
Załącznik 3.
Wzór protokołu odbioru
Załącznik 4.
Kopia zaświadczenia od właściwego organu o posiadaniu przez kontrahenta statusu czynnego podatnika od
towarów i usług lub oświadczenie kontrahenta o braku posiadania przez niego statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług
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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.
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/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
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.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
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.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*niepotrzebne skreślić

3

