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PI.ZP.2600.021.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego
prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:
Dostawa papieru perforowanego

ZATWIERDZAM

ZATWIERDZAM

…………………………………..

Warszawa,

…………………………………..

2017 r.
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składa się z następujących rozdziałów:

ROZDZIAŁ I:

Informacje ogólne

ROZDZIAŁ II: Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty i warunków zawarcia
umowy

Załączniki do SIWZ:
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Wzór formularza cenowego
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - Projekt umowy
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ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE
1

Informacje o Zamawiającym:

1.1

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi jednostka
organizacyjna: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zwana dalej PP,
faks: +48 22 656-50-05,
godziny pracy: 08:00 – 16:00.

1.2

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w sprawach formalnych:
- Marcin Rososiński, tel. 22 656 50 08, e-mail: marcin.rososinski@poczta-polska.pl,
- w sprawach merytorycznych:
- Stanisław Kalisz, tel. 22 656 53 08, e-mail: stanislaw.kalisz@poczta-polska.pl

2

Opis procedury zamówienia:

2.1

Postępowanie o Zamówienie Odrębne jest prowadzone na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.

2.2

Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

2.3

PP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie postępowania, zgodnie
z zapisami pkt. 10 SIWZ.

2.4

PP zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2.5

PP zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert i bez podania przyczyn.

2.6

Jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja
ze strony PP przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy
lub zobowiązania do zawarcia umowy.

2.7

PP zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

2.8

PP nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.9

PP nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.10 Oświadczenia,
PP

wnioski,

zawiadomienia,

również

przekazywanie

dopuszcza

pytania
ww.

oraz

informacje,

korespondencji

oraz

Strony

informacji

przekazują
faksem

lub

pisemnie.
e–mailem,

z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy musi zostać złożona na piśmie pod rygorem nieważności.
3

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych
Zamawiającego), wskazanych w Załączniku nr 1 do projektu umowy, papieru perforowanego do drukarek,
zwanego dalej asortymentem, w następujących ilościach docelowych:
1) papier perforowany A4 w ilości docelowej 11 081 000sztuk,
2) papier perforowany ciągły, zwany dalej perforowaną składanką komputerową w ilości docelowej
715 000 sztuk.

3.2

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z opisami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 2
do projektu umowy, wzorami przebiegów perforacji zawartymi w Załączniku nr 4 do projektu umowy
oraz wzorami papieru perforowanego A4 i wzorami perforowanej składanki komputerowej zatwierdzonymi
przez Zamawiającego.
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3.3

Zamawiający

zastrzega,

że

gwarantuje

zakup

70%

ilości

docelowych

asortymentów

określonych

w pkt. 3.1. Pozostałe 30% ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione w zależności od potrzeb
Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ilości większej niż 70%
ilości docelowych nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu
niezrealizowania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen.
3.4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamian ilościowych papieru perforowanego A4 na perforowaną
składankę komputerową i odwrotnie, w ramach wartości umowy.

3.5

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu, terminu oraz zasad realizacji zamówienia określono w projekcie
umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

ROZDZIAŁ II - INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA, SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERTY I ZAWARCIA UMOWY
4

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

4.1 O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
4.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował dostawę/dostawy
papieru perforowanego o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, z zastrzeżeniem, że łączna wartość
papieru perforowanego została dostarczona w ramach maksymalnie 3 umów, zamówień, zleceń,
4.1.2 sytuacji finansowej, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
50 000 zł.
5

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą

5.1

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku
do osób fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z informacją
o adresie zamieszkania osoby fizycznej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

5.2

Formularz ofertowy – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (w oryginale).

5.3

Formularz cenowy – zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale).

5.4

Wykaz wykonanych dostaw (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale),
z podaniem opisu przedmiotu dostawy, dat wykonania, wartości oraz Odbiorców – na potwierdzenie spełniania
warunku określonego w pkt. 4.1.1 – wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych dostaw.
W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie przedstawić dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie dostaw, składa oświadczenie o należytym zrealizowaniu dostaw
wraz z np. danymi teleadresowymi lub kopiami faktur odbiorców, u których PP będzie mogła potwierdzić należyte
wykonanie tych dostaw, lub kopie faktur.

5.5

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w pkt 4.1.2 - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5.6

Pełnomocnictwo, w sytuacji gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem).
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5.7

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem) wraz z umową spółki cywilnej, z której wynikają zasady reprezentacji wspólników
działających w ramach spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) albo tylko
umowę spółki cywilnej, gdy z jej treści wynika uprawnienie do skutecznej reprezentacji spółki cywilnej przez
osoby podpisane na dokumentach złożonych w postępowaniu.

5.8

PP nie przewiduje wniesienia wadium.

6

Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ

6.1

Wykonawcy

mają

prawo

do

zadawania

pytań

dotyczących

SIWZ

oraz

przedmiotu

zamówienia

i warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pytania zostaną złożone w jednej z form określonych
w pkt. 2.10 SIWZ. Termin na zadawanie pytań upływa na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
6.2

PP może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie.

6.3

Odpowiedzi na pytania PP przesyła wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu.

6.4

Wykonawca może zgłosić, przed złożeniem oferty, zastrzeżenia do wymagań SIWZ dyskryminujących jednego
lub grupę Wykonawców.
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Zmiany do SIWZ

7.1

PP przed upływem terminu składania ofert, ma prawo modyfikować zapisy SIWZ, w ramach odpowiedzi
udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.

7.2

Zmiany w SIWZ PP przesyła wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

7.3

W trakcie postępowania PP może doprecyzować lub zmieniać dowolne wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia.

8

Opis sposobu przygotowania oferty

8.1.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.3.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.4.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

8.6

Ofertę należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności i nienaruszalności oferty
do terminu otwarcia ofert. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób:
a) nazwa i adres Wykonawcy,
b) adresat: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00–940 Warszawa, z dopiskiem:
OFERTA – Dostawa papieru perforowanego – PI.ZP.2600.021.2017 - nie otwierać do dnia 17 marca 2017 r.

8.7

Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę
w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
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Termin i miejsce składania ofert

9.1

Termin składania ofert upływa dnia 17 marca 2017 roku o godz. 14:00.

9.2

Oferty należy dostarczyć do: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, I piętro – sekretariat Pionu Infrastruktury.
5
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10

Analiza ofert i negocjacje warunków zamówienia.

10.1 Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

wezwania

Wykonawców

do

uzupełnienia

dokumentów

lub do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
10.2 W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub uznaniu jej za nieważną, PP przesyła pisemną informację
wyłącznie do tego Wykonawcy.
10.3 Negocjacje zostaną przeprowadzone z Wykonawcami zaproszonymi do danego etapu postępowania
oraz spełniającymi wymagania zawarte w SIWZ.
10.4 W trakcie postępowania PP będzie prowadziła negocjacje z wybranymi Wykonawcami. Negocjacjom mogą
podlegać

wymagania

dotyczące

przedmiotu

zamówienia,

warunki

realizacji

przedmiotu

zamówienia,

a w szczególności cena za wykonanie zamówienia oraz termin realizacji.
10.5 W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
10.6 Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może zaprosić wybranych Wykonawców do złożenia nieodwoływanej oferty
ostatecznej, zgodnej z informacjami i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.
11

Zawarcie umowy

11.1 Wszelkie informacje od przedstawicieli PP, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy oraz kwalifikacji
do kolejnego etapu postępowania nie stanowią obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez PP umowy
z Wykonawcą.
11.2 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta przez PP.
11.3 Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
11.4 Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty Wykonawcy
oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

12.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto oferty.
12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w jednej lub kilku
z następujących form:
12.2.1 w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie,
12.2.2

w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie,

12.2.3

w pieniądzu - przelewem na rachunek: Poczty Polskiej S. A., numer rachunku: 85 1320 0019 0099 0718 2000
0025. Na przelewie należy umieścić informację „PI.ZP.2600.021.2017 - zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – dostawa papieru perforowanego.”

12.3 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
12.3.1 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu ostatniego protokołu
odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem pozytywnym,
12.3.2 30% wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone
nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.
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13

Unieważnienie postępowania o Zamówienie Odrębne
Na każdym etapie postępowania o Zamówienie Odrębne, PP zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo
do unieważnienia całości lub części postępowania bez podania przyczyn. W takim przypadku informacja
o unieważnieniu postępowania jest kierowana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13

Zamknięcie postępowania o Zamówienie Odrębne
PP zastrzega sobie wobec Wykonawców prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert
i bez podania przyczyn. W takim przypadku informacja o zamknięciu postępowania jest kierowana
do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14

Inne
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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PI.ZP.2600.021.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy*:

Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko
...............................................................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................................................

Siedziba/adres zamieszkania i adres wykonawcy
Nr telefonu............................................................... Nr faksu ..............................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące Pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony):
Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Siedziba/adres zamieszkania i adres wykonawcy
Nr telefonu............................................................... Nr faksu ...............................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

* - w przypadku spółek cywilnych należy powtórzyć tyle razy, ile jest konieczne
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Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
W związku z ogłoszonym postępowaniem, w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na dostawę papieru
perforowanego, składamy ofertę na wykonanie zamówienia:
Cena oferty⃰ z podatkiem VAT ................................. zł ....................... gr
(słownie: ............................................................................................................................................)
*zgodnie z formularzem cenowym
1. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
5. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do:
Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto,
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez PP na warunkach określonych w SIWZ,
dostarczenia przed zawarciem umowy dokumentów niezbędnych do jej zawarcia.
6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (proszę wymienić wszystkie):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
...................................................................................
(podpis, pieczęć)
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PI.ZP.2600.022.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy/ Imię i nazwisko
.............................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
.............................................................................................................................................................................

L.p.

Przedmiot zamówienia

1

Papier perforowany A4

2

Papier perforowany ciągły
(perforowana składanka
komputerowa)

Cena (zł)
(bez podatku
VAT)
za 1000 szt.

Ilość
docelowa
(szt.)

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
(zł)
(bez podatku VAT)

11 081 000

715 000
Łączna wartość bez podatku VAT (zł)
Kwota podatku VAT (zł):
Cena oferty (zł):

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

...................................................................................
(podpis, pieczęć)

Data: ..........................................
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PI.ZP.2600.021.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa (firma)/ Imię i nazwisko

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego na dostawę papieru
perforowanego oświadczamy, że wykonaliśmy z należytą starannością nw. dostawy:

Nazwa i adres
odbiorcy dostawy

OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY
(potwierdzający spełnienie warunku

Wartość dostawy

określonego w pkt 4.1.1 SIWZ)

Data wykonania
dostawy

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte zrealizowanie ww. dostaw i/lub oświadczenia
o należytym zrealizowaniu usług wraz z danymi teleadresowymi odbiorców.

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

......................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: .........................................
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PI.ZP.2600.021.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt
Umowa nr……………………………….

zawarta w dniu ........................................2017 roku w Warszawie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł (w całości
wpłacony), NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą reprezentują:
1) ...............................................……..................................................................................
2) ................................................…….................................................................................
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, Regon, PESEL, nazwa
organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta), zwanego dalej Wykonawcą,
reprezentowanego przez:
1) .......................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na podstawie wewnętrznych
przepisów Zamawiającego, na rzecz jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Pionu Infrastruktury, zawarta została
umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych Zamawiającego),
wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, papieru perforowanego do drukarek, zwanego dalej asortymentem,
w następujących ilościach docelowych:
3)

papier perforowany A4 w ilości docelowej 11 081 000sztuk, w cenie netto ........... zł za 1 000 szt.

4)

papier perforowany ciągły, zwany dalej perforowaną składanką komputerową w ilości docelowej 715 000
sztuk, w cenie netto .............. zł za 1 000 szt.

2.

Przedmiot umowy należy dostarczyć zgodnie z opisami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 2
do umowy, wzorami przebiegów perforacji zawartymi w Załączniku nr 4 do umowy oraz wzorami papieru
perforowanego A4 i wzorami perforowanej składanki komputerowej zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

3.

Zamawiający

zastrzega,

że

gwarantuje

zakup

70%

ilości

docelowych

asortymentów

określonych

w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostałe 30% ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione
w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu umowy
w ilości większej niż 70% ilości docelowych nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych
ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamian ilościowych papieru perforowanego A4 na perforowaną składankę
komputerową i odwrotnie, w ramach wartości umowy.
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§ 2 Wartość umowy
1. Wartość netto umowy nie przekroczy kwoty ……………… złotych, plus podatek VAT …..… %, w kwocie ……....
złotych. Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ……. złotych (słownie: ……………………………..… złotych).
2.

Określone w § 1 ust. 1 ceny netto asortymentu za 1 000 szt. nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.

3.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości dostarczonego i odebranego asortymentu.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zapisy umowy zostaną dostosowane
do obowiązujących przepisów podatkowych.
5.

Wykonawca

ponosi

wszystkie

koszty

realizacji

umowy,

a

w

szczególności

koszty

wykonania

i przekazania wzorów asortymentu do zatwierdzenia przez Zamawiającego, koszty załadunku, rozładunku
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ubezpieczenia i transportu asortymentu do Odbiorców dostaw
wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 3 Termin wykonania wzorów asortymentu
1.

Rozpoczęcie dostaw asortymentu musi być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przedstawionych
przez Wykonawcę wzorów papieru perforowanego A4 i wzorów perforowanej składanki komputerowej
pod względem zgodności z opisami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 do umowy oraz wzorami
przebiegów perforacji (Załącznik nr 4 do umowy). W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy dostarczy do Zamawiającego: Poczty Polskiej S.A., Pionu Infrastruktury, Wydziału Zaopatrzenia,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (zwanego dalej PI/AZ), 20 sztuk wzorów papieru perforowanego A4
i 20 sztuk wzorów perforowanej składanki komputerowej.

2.

Zamawiający

zatwierdzi

przedstawione

przez

Wykonawcę

wzory

w

terminie

3

dni

roboczych

od dnia ich otrzymania, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę, przekazując mu po jednym egzemplarzu
każdego z zatwierdzonych wzorów. Pozostałe 19 egzemplarzy każdego wzoru zostanie do dyspozycji
Zamawiającego.
3.

W przypadku nie zatwierdzenia z winy Wykonawcy przedstawionych wzorów, Wykonawca w terminie
3 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedstawi ponownie do zatwierdzenia wzory papieru
perforowanego A4 lub wzory perforowanej składanki komputerowej.

4.

Zatwierdzone wzory papieru perforowanego A4 i wzory perforowanej składanki komputerowej będą stanowiły
podstawę odbiorów ilościowo – jakościowych, o których mowa w § 5 ust. 1.

5.

W przypadku niedostarczenia wzorów papieru perforowanego A4 lub wzorów perforowanej składanki
komputerowej do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub niedostarczenia tych wzorów
w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną,
o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2).

6.

W przypadku niezatwierdzenia wzorów papieru perforowanego A4 lub wzorów perforowanej składanki
komputerowej pod względem zgodności z opisami technicznymi (Załącznik nr 2 do umowy) lub wzorami
przebiegów perforacji (Załącznik nr 4 do umowy) w dodatkowym terminie, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i może naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 3
pkt 1).

7. Strony przyjmują za dni robocze dni od poniedziałku do piątku w godz. 8

00

00

– 16

z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.
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§ 4 Termin wykonania i warunki dostawy
1.

Przedmiot umowy należy realizować sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

2.

Dostawy 70% ilości docelowych Wykonawca będzie realizował na podstawie zamówień, zawierających ilości
danego asortymentu, terminy dostaw oraz miejsca dostaw, przekazywanych przez Zamawiającego (PI/AZ)
na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed żądanym terminem dostawy. Zamówienia będą składane 1 raz
w miesiącu.

3.

Ewentualne dostawy do 30% pozostałych ilości docelowych będą realizowane według następujących zasad:
1)

PI/APZ będzie przekazywał Wykonawcy zamówienia zawierające ilości, miejsca dostaw i termin dostawy
na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed żądanym terminem dostawy,

2)

ostatnie zamówienie będzie przekazane Wykonawcy nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem
terminu obowiązywania umowy,

3)

brak informacji ze strony Zamawiającego o wykupieniu pozostałych do 30% ilości docelowych
w terminie, o którym mowa w pkt 2) należy traktować jako rezygnację Zamawiającego z realizacji
przez Wykonawcę pozostałych dostaw.

4.

Wykonawca

zobowiązany jest do poinformowania, poprzez e-mail,

Odbiorców dostaw oraz

PI/APZ

o terminie i sposobie dostawy na 3 dni kalendarzowe przed jej planowaną realizacją. Listę Odbiorców dostaw
oraz adresy e-mail zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
5.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednorazowo dla danego Odbiorcy dostaw całej ilości asortymentu
wskazanej w zamówieniu. Jeżeli dostawa nie jest zrealizowana jednorazowo, to za termin dostarczenia całości
dostawy, od której zostaną naliczone ewentualne kary, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2), uważa się ostatni dzień
dostarczenia pozostałej, brakującej ilości asortymentu dla danego Odbiorcy dostaw, z uwzględnieniem § 5 ust. 3.

6. Wraz z dostawami Wykonawca każdorazowo przekaże pisemne oświadczenie (Załącznik nr 5 do umowy)
potwierdzające, że dostarczony asortyment jest zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 i 4
do umowy oraz jest zgodny z dostarczonymi wzorami papieru.

§ 5 Warunki odbioru, reklamacji i gwarancji
1.

Odbiory ilościowo - jakościowe nastąpią w magazynach Odbiorców dostaw w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania danej partii asortymentu. Dokonanie odbioru każdorazowo będzie potwierdzone podpisanym
przez przedstawiciela Odbiorcy dostaw protokołem odbioru ilościowo - jakościowego (Załącznik nr 3 do umowy),
którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy oraz do PI/APZ w terminie najpóźniej 1 dnia roboczego od daty
jego podpisania. Datę podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem pozytywnym uważa
się za datę sprzedaży.

2.

Dostarczony asortyment zostanie sprawdzony w oparciu o wymagania określone w Załączniku nr 2 i 4 do umowy
oraz zatwierdzone wzory papieru perforowanego A4 i wzory perforowanej składanki komputerowej.

3.

W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę dostaw wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, zostanie
sporządzony protokół odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem negatywnym.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem
negatywnym, na swój koszt, dokona wymiany niepełnowartościowego asortymentu na wolny od wad lub uzupełni
braki. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie
z § 7 ust. 1 pkt 2).
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4.

Wykonawca na dostarczony asortyment udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Data podpisania protokołu
odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem pozytywnym jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy
ujawnione w okresie gwarancji.

6.

W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany asortymentu
na wolny od wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia. Koszty wymiany ponosi
Wykonawca. Za niedotrzymanie terminu wymiany Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 7
ust. 1 pkt 3).

7.

30

Strony przyjmują za dni pracy magazynów, dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7

00

- 14

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6 Warunki płatności
1.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą protokoły odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem
pozytywnym podpisane przez przedstawicieli Odbiorców dostaw. Faktury zostaną wystawione na adresy Płatników
(Załącznik nr 1 do umowy), w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołów odbioru ilościowo –
jakościowego z wynikiem pozytywnym.

2.

3.

Na fakturach należy umieścić:
1)

numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13 (PL 5250007313)

2)

nazwę asortymentu zgodną z umową,

informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ………......................... .Wykonawca prześle
oryginały faktur na adresy Odbiorców faktur, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, a ich kopie niezwłocznie
do PI/AZ.

4.

Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie
(w tym na podwykonawców).

8.

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

9.

Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.

§ 7 Kary umowne
1.

Za nieterminową dostawę, nieterminową wymianę asortymentu (również w ramach gwarancji) lub nieterminowe
uzupełnienie braków ilościowych Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości:
1)

1% wartości netto całej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia – w przypadku
niedotrzymania terminu dostawy,

2)

1% wartości netto całej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia – w przypadku
niedotrzymania terminu wymiany asortymentu lub uzupełnienia braków ilościowych, o którym mowa w § 5
ust. 3.

3)

2% wartości netto wymienianego asortymentu, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia –
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w przypadku niedotrzymania terminu wymiany asortymentu, o którym mowa w § 5 ust. 6.
2.

Za nienależyte wykonanie zobowiązań, o których mowa:
1)

§ 1 ust. 2, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości netto umowy,

2)

§ 3 ust. 5, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto
umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.

3.

Dodatkowo Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1)

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 12% wartości netto umowy,

2)

w

przypadku odstąpienia od

umowy przez Wykonawcę

z przyczyn

leżących po jego stronie

w wysokości 12% wartości netto umowy,
4.

Jeżeli Wykonawca opóźni dostawę danej partii asortymentu o co najmniej 14 dni kalendarzowych Zamawiający
może odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia
niezrealizowanej części umowy oraz żądać kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 1).

5.

Ustanowione w ust. 1 i 2 kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań
wynikających z umowy.

6.

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,
jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.

Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową na przysługującą mu karę umowną, która to nota płatna będzie
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5% wartości umowy brutto na kwotę ………..…… zł
(słownie: ………………………………………………………………), zostało wniesione przez Wykonawcę w formie
……………………………………………… .

2.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1)

70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu ostatniego protokołu
odbioru ilościowo – jakościowego z wynikiem pozytywnym,

2)

30% wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone
nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy należność z tytułu naliczonych kar
umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym przez Zamawiającego w nocie księgowej.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wraz

z

odsetkami

wynikającymi

z

umowy

rachunku

bankowego,

na

którym

było

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
Wykonawcy.
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§ 9 Roszczenia
1.

W przypadku 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 7 dni kalendarzowych od daty
ich zgłoszenia.

2.

Jeżeli

którakolwiek

ze

Stron

odmówi

uznania

roszczenia

lub

udzielenia

odpowiedzi

na

roszczenie

w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie sporu.

§ 10 Zmiany do umowy
1.

Zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Zmiany danych teleadresowych określonych w § 3 ust. 1, § 12 ust. 2 i 3 oraz w Załączniku nr 1
do umowy wymagają pisemnego poinformowania bez wymogu sporządzania aneksu.

§ 11 Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy 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 terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe
1.

Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania umowy,
naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiada, Pan/Pani
………………………………., (pracownik PI/AZ), tel.: …………………., e-mail: …………………… .

2.

Za

realizację

umowy

ze

strony

Wykonawcy

odpowiada

Pani/Pan

……………….…..,

tel.: ……………..…………, e mail: …………………………… .
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym
dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6.

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Lista Odbiorców,
Załącznik nr 2 - Opisy techniczne,
Załącznik nr 3 - Protokół odbioru ilościowo – jakościowego,
Załącznik nr 4 - Wzory przebiegów perforacji papieru,
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
Lista Odbiorców
Płatnik
(dane do wystawienia faktury)

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 GDAŃSK

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
ul. Westerplatte 20
31-045 KRAKÓW

Odbiorca faktur
(adres miejsca dostarczania faktur)

Odbiorca dostaw
(adres miejsca dostaw
papieru)

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia
ul. S. Pieniężnego 19
10-940 OLSZTYN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Jaroszyka 21
10-687 OLSZTYN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 GDAŃSK

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-949 PRUSZCZ GDAŃSKI

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia
ul. Obywatelska 121/129
90-945 ŁÓDŹ

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Al. Włókniarzy 227
90-900 ŁÓDŹ

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17
60-943 POZNAŃ

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17
60-943 POZNAŃ

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia
Al. Niepodległości 41/42
70-940 SZCZECIN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Pl. Jana Pawła II 2
78-300 ŚWIDWIN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940 KATOWICE

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-850 ZABRZE

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
ul. Westerplatte 20
31-045 KRAKÓW

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30-900 KRAKÓW

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
ul. Wacława Moritza 2
20-900 LUBLIN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Wacława Moritza 2
20- 900 LUBLIN

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
ul. Graniczna 8
07-410 OSTROŁĘKA

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Graniczna 8
07-410 OSTROŁĘKA

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar ds. Administracji Południe
Wydział Zaopatrzenia
ul. Ibn Siny Awicenny 21
50-900 WROCŁAW

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Ibn Siny Awicenny 21
50-900 WROCŁAW

Kontakt - Magazyn
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Załącznik nr 2 do umowy

Opisy techniczne
Papier perforowany A4 do drukarek
−

format całkowity 210 mm x 297 mm,

−

dodatkowa perforacja wszerz strony w 1/6, 1/3, 1/2, 4/6, 5/6 wysokości strony, tak aby perforacja wszerz strony
oddzielała od siebie pełne odcinki o wysokości 49,50 mm ± 1 mm,

−

papier offsetowy bez nadruku, biały BD o gramaturze 80 g/m ± 2 g/m ,

−

perforacje wszerz strony powinny być wykonane techniką umożliwiającą rozerwanie odcinków bez konieczności

2

2

wykonywania dodatkowych zgięć oraz pozwalające na wyrywanie poszczególnych części bez ich uszkodzenia
lub rozsypania.

Papier perforowany ciągły do drukarek (perforowana składanka komputerowa)
−

format całkowity 240 mm x 305 mm (w tym 2 listwy z perforacją pionową po obu bokach o wymiarach
po 15 mm z każdej strony,

−

dodatkowa perforacja wszerz strony w 1/2, 1/4, 3/4 wysokości strony, tak aby perforacja wszerz strony oddzielała
od siebie pełne odcinki o wysokości 76,25 mm ± 2 mm,

−

papier offsetowy bez nadruku, biały, BD o gramaturze 90 g/m ± 2 g/m ,

−

perforacje wszerz strony powinny być wykonane techniką umożliwiającą rozerwanie odcinków bez konieczności

2

2

wykonywania dodatkowych zgięć,
−

perforacja pozioma (wszerz strony) i pionowa pozwalająca na wyrywanie poszczególnych części bez
ich uszkodzenia lub rozsypania.

Sposób pakowania papieru:
Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

papier

perforowany

A4

i

perforowaną

składankę

komputerową

w opakowaniach zbiorczych zabezpieczających przed uszkodzeniami w transporcie o wadze nie większej niż 10 kg.
Papier perforowany A4 i perforowaną składankę komputerową należy pakować w opakowania jednostkowe po 1000 szt.
Na każdym opakowaniu zbiorczym (paleta) należy umieścić informację o:
•

nazwie asortymentu,

•

ilości znajdującego się w opakowaniu asortymentu,

•

nazwie i adresie Wykonawcy,

•

roku i miesiącu produkcji,

•

gramaturze papieru.
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Załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru ilościowo-jakościowego
przeprowadzony w dniu ………….………..…….……. 20 .................. r.
Nazwa jednostki dokonującej odbioru: PP S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Magazynów
Magazyn w …………………………………………………………….… (pieczęć)
Przedmiot odbioru: papier perforowany A4 do drukarek, papier perforowany ciągły – perforowana składanka komputerowa do
drukarek
Nazwa Wykonawcy: ………….………………………………………...............………………………………...….............

Numer dokumentu dostawy: ………………………… Data dostawy: ………………………..…….. 20………….. r.

1) Nazwa i ilość asortymentu w sztukach:

Lp.

Ilość
asortymentu
ze zlecenia
dostawy

Asortyment

1

Papier perforowany A4

2

Papier perforowany ciągły – perforowana składanka
komputerowa

Ilość faktycznie
dostarczonego
asortymentu

Ilość
asortymentu
poddana
kontroli

1)

2) Numer zlecenia : …………………………….………. data zlecenia: …………………………….…….
3) Zakres przeprowadzonego odbioru:
−

stan opakowania zbiorczego - kontrola 100% dostawy: bez uszkodzeń / uszkodzony ,

−

jeżeli opakowanie zbiorcze było uszkodzone, proszę określić czy uszkodzenie wpłynęło na zawartość opakowania – tak /

2)

2)

nie ,
−

2)

Oświadczenie Wykonawcy – dostarczono / niedostarczono

.

4) Zgodność asortymentu z opisem technicznym i wzorem. Parametry asortymentu będące przedmiotem kontroli (zaznaczyć
właściwy wstawiając znak X):
wymiary (format całkowity)
odległość między poszczególnymi liniami

równoległość linii perforacji
rozrywalność perforacji

inne - wskazane przez pracownika dokonującego odbioru (należy wymienić jakie)
……………………………………………………………………………………………………………...…………………….……………………...
……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………......................................................
WYNIK ODBIORU ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEGO – POZYTYWNY / NEGATYWNY

2)

Stwierdzono następujące braki ilościowe i / lub wady (wypełnić w przypadku protokołu negatywnego)
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

20

.

Parafował stronę 1:

………………………..….

…………..…………………

Wypełnić w przypadku, jeśli jest to dostawa, uzupełniająca braki ilościowe w ramach w/w nr zlecenia:

Data poprzedniego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego: ……………………….……………….…… 20 ……...…. r.

Dostarczona poprzednio ilość: ………………..….………………………………………………………….…………….….….

……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Osoby dokonujące odbioru parafujące stronę 1 (minimum 2 osoby):

Imię i nazwisko: ………………………….

.................................................
czytelny podpis pracownika)

Imię i nazwisko: ………………………….

.................................................
(czytelny podpis pracownika)

1)
2)

numer zlecenia stanowi numer pisma,
niepotrzebne skreślić,

UWAGA: Protokół negatywny może wystąpić w następujących przypadkach:
a)

uszkodzenie opakowania zbiorczego powodujące zniszczenie asortymentu,

b)

dostawa ilości niezgodnej ze zleceniem,

c)

stwierdzone wady podczas kontroli parametrów asortymentu – niezgodność parametrów z opisem technicznym.
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Załącznik nr 4 do umowy
Wzór przebiegów perforacji papieru A4

22

.

Format całkowity 210 mm x 297 mm. Dodatkowa perforacja wszerz strony w 1/6, 1/3, 1/2, 4/6, 5/6 wysokości strony,
tak aby perforacja wszerz strony oddzielała od siebie pełne odcinki o wysokości 49,50 mm ± 1 mm
Wzór przebiegów perforacji papieru ciągłego – perforowana składanka komputerowa

23

.

Format całkowity 240 mm x 305 mm, w tym listwy z perforacją pionową po obu bokach o wymiarach po 15 mm
z każdej strony. Dodatkowa perforacja wszerz strony w 1/2, 1/4, 3/4 wysokości strony, tak aby perforacja wszerz strony
oddzielała od siebie pełne odcinki o wysokości 76,25 mm ± 2 mm
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Załącznik nr 5 do umowy
............................................
Nazwa Wykonawcy

OŚWADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że dostarczony asortyment, tj. papier perforowany A4*, papier perforowany ciągły (perforowana
składanka

komputerowa)*

spełnia

wymagania

określone

w

Załącznikach

nr

2

i

4

oraz

jest

zgodny

z dostarczonymi wzorami papieru.

............................................................................
Data i czytelny podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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