Nr postępowania: PI12/185/2016

Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA
zawarta w Katowicach w dniu .......... roku pomiędzy
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000334972, której nadano numery: NIP 525-000-73-13 (PL5250007313), REGON 010684960, o kapitale
zakładowym w wysokości 774.140.000 złotych - w całości wpłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. ...............................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) … (firma przedsiębiorcy)………………… z siedzibą
w ……………………… ………(adres, kod pocztowy, miejscowość )………………, wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy………….……………..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………..……., której nadano
numery REGON ……………., NIP ………………………, (w przypadku spółki akcyjnej) o kapitale
zakładowym w wysokości ……………………. złotych - w całości wpłaconym, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1. ....................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
…………………………(imię
i
nazwisko)………………..………..,
zamieszkałym
……………………………..,
wykonującą/ym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: ………(adres, kod pocztowy, miejscowość
)………………, legitymującą/ym się dowodem osobistym, wydanym przez ……………………………… seria
…………. numer ………………, której/emu nadano numery PESEL …………, REGON ……………., NIP
………………………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
(w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika) reprezentowanym przez …………………………(imię i
nazwisko)………………..……….., legitymującą/ym się dowodem osobistym, wydanym przez
………………………………… seria …………. numer ……………… na podstawie pełnomocnictwa z dnia
…………………………………..
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego odrębnego prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty
Polskiej SA.

1.

2.

3.

§1
Przedmiotem umowy sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę rzeczy stanowiących materiały
budowlane określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zwanych dalej
„Materiałami”.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu Materiały,
a Zamawiający zobowiązuje się Materiały odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę, zgodnie z ceną
jednostkową określoną w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Materiały częściami do miejsca określonego w Wykazie
miejsc dostawy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, dokonać ich rozładunku, wniesienia i złożenia
w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do dokonania odbioru.
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Zamawiający może zwiększyć liczbę jednej lub więcej rzeczy spośród Materiałów ponad liczbę
określoną w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. W takim przypadku wartość
umowy określona w § 4 ust. 1 nie ulegnie zmianie, a liczba jednej lub więcej innej rzeczy spośród
Materiałów ulegnie zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek
roszczenia w związku ze zmniejszeniem liczby rzeczy.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
§2
Wykonawca oświadcza, że Materiały w chwili wydania Zamawiającemu będą:
a) fabrycznie nowe,
b) wolne od wad,
c) kompletne,
d) sprawne i gotowe do użycia,
e) zapakowane w opakowania stosowane typowo dla danej rzeczy przez jej producenta.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności,
w szczególności że Materiały będą zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz
postanowieniami umowy. Materiały muszą posiadać znak zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, względnie certyfikat zgodności. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego
okazać dokumenty potwierdzające zgodność Materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
względnie certyfikat zgodności.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Materiału,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Zamawiającego.
Art. 561 § 3 zdanie drugie, art. 561¹ § 2 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Materiały częściami od dnia zawarcia umowy do
…………………….. r. na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień, w terminie 5 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00.
Zamawiający będzie składał zamówienia, o których mowa w ust. 1, na piśmie lub za pośrednictwem
telefonu lub faksu lub poczty elektronicznej. W zamówieniu określone zostanie, które Materiały mają
być dostarczone oraz w jakiej liczbie. Zamawiający oświadcza, że łączna cena Materiałów
wymienionych w jednym zamówieniu nie będzie niższa niż 500 złotych brutto.
Wykonawca do każdej dostarczonej części Materiałów w celu potwierdzenia ich wydania wystawi
potwierdzenie dostawy, tzw. dokument „Wz”.
Zamawiający dokona odbioru dostarczonej części Materiałów w dniu ich wydania. Jeżeli w toku
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne Materiałów, Zamawiający odmówi dokonania
odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest wydać Materiały wolne od wad w terminie 2 dni od dnia
odmowy odbioru.
Zamawiający prześle Wykonawcy potwierdzenie odbioru dostarczonej części Materiałów wolnych od
wad niezwłocznie po dokonaniu ich odbioru.
Osobami uprawnionymi do składania zamówień, o których mowa w ust. 1, i dokonania odbioru
Materiałów są osoby wymienione w Wykazie osób upoważnionych, stanowiącym załącznik nr 4 do
umowy.
§4
Wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zawartą w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik
nr
1
do
umowy,
wynosi
brutto
……………………..
(słownie:
………………………………………………………………………………) złotych - netto ……………………..
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(słownie: ………………………………………………………………………………) złotych, podatek VAT
……………….. (słownie: …………………………………………………………………………) złotych.
Wartość umowy oraz ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane
z wykonaniem umowy, w szczególności koszty transportu Materiałów do miejsca określonego w
Wykazie miejsc dostawy, załadunku, rozładunku, wniesienia, złożenia w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do dokonania odbioru i ubezpieczenia Materiałów,
a także koszty wynikające z odmowy dokonania odbioru i wydania Materiałów wolnych od wad.
Wartość umowy oraz ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy.
§5
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę za dostarczone Materiały w terminie 30 dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż dostarczonej części Materiałów jest
przesłane przez Zamawiającego potwierdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Faktura powinna zawierać:
a) jako dane nabywcy: Poczta Polska S. A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice,
b) jako numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13,
c) informację, że faktura dotyczy sprzedaży na podstawie umowy nr ……..
Fakturę należy przesyłać na adres komórki organizacyjnej Zamawiającego wymienionej w załączniku nr 3
do umowy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu do Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury VAT.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie albo
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości
brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1,
b) w przypadku niewydania w terminie rzeczy zgodnie ze złożonym zamówieniem – w wysokości 1%
ceny rzeczy niewydanej w terminie za każdy dzień opóźnienia,
c) w przypadku wydania rzeczy posiadającej wadę - w wysokości 1% ceny rzeczy posiadającej wadę
za każdy dzień opóźnienia w wydaniu rzeczy wolnej od wady.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt b) i c), nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej jest dopuszczalne.

1.
2.
3.

4.

§7
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w
wysokości 5% wartości umowy brutto tj.: ………………. zł, w formie pieniężnej.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy.
Zamawiający może potrącić z zabezpieczenia dowolną wierzytelność pieniężną z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 6
ust. 1 pkt a), b) lub c).
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
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§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części, według własnego wyboru, w
przypadku:
a) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
d) złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy,
- w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu powyższego zdarzenia.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o
zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt a) – d).
§9
Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Formularz cenowy - załącznik nr 2,
c) Wykaz miejsc dostaw - załącznik nr 3,
d) Wykaz osób upoważnionych - załącznik nr 4.
Zmiana umowy, jak również odstąpienie od niej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z wykonywaniem
umowy jest …………………………………………………… nr tel. ………………………, adres poczty
elektronicznej ……………………………………………………………………………………………………..
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawach związanych z wykonywaniem
umowy jest …………………………………………………… nr tel. ………………………, nr faksu
………………………….,
adres
poczty
elektronicznej
……………………………………………………………………………………………………..
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
miejscowo dla miejsca zawarcia umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz miejsc dostaw dla poszczególnych zadań

Lp.

Adres magazynu

Zadanie

1

ul. 1 Maja 2
43-300 Bielsko - Biała

Zadanie nr 1 - DANiK Bielsko - Biała

2

ul. Pocztowa 2
44-200 Rybnik

Zadanie nr 2 - DANiK Rybnik

3

ul. Orzechowskiego 7
42-200 Częstochowa

Zadanie nr 3 - DANiK Częstochowa

4

Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
Zadanie nr 4- DANiK Katowice
40-940 Katowice

5

pl. Dworcowy 1
41-800 Zabrze

6

ul. Krakowska 46
45-076 Opole

7

ul. Łukasiewicza 3
47-200 Kędzierzyn -Koźle

8

Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
Zadanie nr 7 - Sekcja ds. WER Zabrze
40-940 Katowice

Zadanie nr 5 - DANIK Zabrze

Zadanie nr 6 - DANiK Opole
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Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umowy dla poszczególnych zadań

Lp.

Osoba odpowiedzialna

Telefon kontaktowy

Zadanie

1

Mariusz Droździk

33 827 33 77

Zadanie nr 1 - DANiK Bielsko - Biała

2

Norbert Kuchta

32 43 95 309

Zadanie nr 2 - DANiK Rybnik

3

Mirosław Bekus

34 37 64 170

4

Wiesław Kmiecik

34 37 64 147

5

Aleksandra Bajda

32 253 26 05

6

Aleksander Królikowski

7

Zadanie nr 3 - DANiK Częstochowa

Zadanie nr 4- DANiK Katowice

32 271 03 20 w. 198

Zadanie nr 5 - DANIK Zabrze

Władysław Masiarz

77 402 28 97

Zadanie nr 6 - DANiK Opole

8

Marek Mokryński

32 37-05-357

9

Robert Rybczyński

32 37-05-357

Zadanie nr 7 - Sekcja ds. WER Zabrze

