Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.090.2017

PROJEKT
UMOWA Nr ………………………………
zawarta w dniu …………………. 2017 roku w Poznaniu pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00–940 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000334972, NIP: 525–000–73–13, kapitał zakładowy
774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1. ……………………………………………. - ………………………………….
2. ……………………………………………. - ………………………………….
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, który jest jednostką organizacyjną Poczty
Polskiej S.A. zwaną dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..........................................., z siedzibą w ………………….przy ulicy ……………….………….., kod pocztowy
…… - ….........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy…………….............
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………..., kapitał
zakładowy w wysokości ……………….…… zł /kapitał zakładowy w wysokości …………… zł – - wpłacony (dla
spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych),NIP…....……………,REGON ………………………,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.…………………………………………….. - ………………………………..
2. …………………………………………….. - ………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) …………………………………………zamieszkałym/ą w ………………………. przy ulicy
………………………., kod
pocztowy ……. - …………, przedsiębiorcą działającym pod firmą
……………………… z siedzibą w ……………………….. przy ulicy ………………..., kod pocztowy …….…………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ……………….….., REGON ………………..…, PESEL …………….. zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………
o następującej treści:
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.
2.
3.
4.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sakw rowerowych, toreb materiałowych na dowózkę,
portfeli na listy, saszetek skórzanych do listów.
Opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c do umowy.
Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, bez śladów używania, niewchodzący wcześniej
(pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 10% ilości przedmiotu umowy określonego
w Formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, co nie będzie stanowić podstawy do
roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
Zamawiający w zależności od faktycznego zapotrzebowania w ramach asortymentu określonego
w Formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 1 do umowy zastrzega sobie prawo do zwiększenia
ilości jednego rodzaju zamawianego asortymentu kosztem ograniczenia ilości innego rodzaju asortymentu
w granicach ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 przy czym Wykonawcy nie będą
przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Termin wykonania wzorów
§2
Rozpoczęcie produkcji seryjnej musi być poprzedzone uzyskaniem od Zamawiającego zatwierdzenia
przedstawionych przez Wykonawcę wzorów sakw rowerowych, toreb materiałowych na dowózkę, portfeli
na listy oraz saszetek skórzanych do listów pod względem zgodności z opisem przedmiotu umowy
określonym w Załączniku nr 2, 2a, 2b i 2c. W tym celu Wykonawca dostarczy na swój koszt, w terminie
14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ Wydziału Zaopatrzenia w Poznaniu ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, po 3
sztuki wzoru z każdego rodzaju zamawianego asortymentu. Zamawiający potwierdzi odbiór wstępny
przekazanych wzorów protokołem odbioru wstępnego (Załącznik nr 5 do umowy) w terminie 3 dni
roboczych od daty ich otrzymania, który zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem na adres:
.................................................................................. .
Zatwierdzone egzemplarze wzorów pozostaną u Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do dokonania
odbiorów końcowych poszczególnych dostaw przedmiotu zamówienia.
W razie nie zatwierdzenia wzorów Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - 5 dni kalendarzowych na
przedstawienie nowych wzorów.
W przypadku nie dostarczenia wzorów lub ich nie zatwierdzenia przez Zamawiającego w dodatkowym
terminie Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co spowoduje również
naliczenie kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) umowy.
Warunki realizacji dostaw, reklamacji
§3
Przedmiot umowy należy dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (magazynu)
znajdującego się na obszarze danej jednostki Poczty Polskiej S.A. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
umowy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godz. 8ºº do 14ºº.
Dostawa przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu umowy określonym
w Załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c do umowy.
Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane w dwóch partiach do miejsc określonych w Załączniku
nr 3 do umowy w następujących terminach:
1) pierwsza partia dostawy przedmiotu umowy – Wykonawca zrealizuje dostawy do 40 dni od daty
zatwierdzenia wzorów (podpisany protokół odbioru wstępnego z wynikiem pozytywnym – Załącznik
nr 5 do umowy), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy,
2) druga partia dostawy przedmiotu umowy – Wykonawca zrealizuje dostawy do 31 marca 2018 roku
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.
Wykonawca poinformuje telefonicznie lub e-mailem o terminie dostawy osoby wyznaczone do kontaktu
wymienione w Załączniku nr 3 do umowy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
Przedstawiciel Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu umowy sprawdzi czy przedmiot dostawy jest
dobrej jakości, w szczególności zgodny z zatwierdzonymi egzemplarzami wzorów, zgodny pod względem
ilościowym, specyfikacją asortymentową dostarczonego przedmiotu umowy oraz czy nie nosi śladów
uszkodzeń czy ingerencji zewnętrznej.
Potwierdzeniem realizacji dostawy przez Wykonawcę będzie protokół odbioru ilościowego, stanowiący
Załącznik nr 6 do umowy, sporządzony przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół
odbioru ilościowego, gdy dostawa zostanie odebrana z wynikiem pozytywnym, zostanie przekazany
Wykonawcy oraz osobie realizującej umowę ze strony Zamawiającego w formie elektronicznej na adres
e-mail zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 umowy nie później niż 5 dnia roboczego od daty dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do
sporządzenia stosownej adnotacji w protokole odbioru ilościowego i przekazania go Wykonawcy oraz
osobie realizującej umowę ze strony Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail zgodnie z §
14 ust. 2 i 3 nie później niż 5 dnia roboczego od daty dostawy. Protokół uważa się za przekazany w
momencie wysłania e-maila do Wykonawcy i osoby realizującej umowę ze strony Zamawiającego.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument zawierający specyfikację
asortymentową zamówienia.
Upoważnionymi do złożenia reklamacji są osoby do kontaktu wymienione w Załączniku nr 3 umowy.
Reklamacje składane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 14 ust. 3 umowy.
Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila do Wykonawcy.
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10. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego
przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie braków oraz wymianę wadliwego lub uszkodzonego przedmiotu
umowy na nowy, wolny od wad:
1) w przypadku stwierdzenia niezgodności (braki ilościowe, uszkodzone opakowania, inne zastrzeżenia)
w dostawie, które zostały opisane w protokole odbioru ilościowego, Wykonawca na swój koszt
dokona uzupełnień lub wymiany w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania protokołu
ilościowego odbioru dostawy. Protokół odbioru ilościowego stanowi Załącznik nr 6 do umowy,
2) w przypadku stwierdzenia wad, w tym wad ukrytych, lub uszkodzeń przedmiotu umowy, opisanych
w protokole reklamacyjnym, Wykonawca na swój koszt dokona wymiany wadliwego lub
uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji. Protokół reklamacyjny stanowi Załącznik nr 7 do umowy.
11. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie reklamowanego przedmiotu umowy, zastrzegając sobie
prawo do naliczania kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt. 6 umowy.
Zobowiązania Stron
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
2) dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, dobrej jakości bez braków i wad technicznych,
3) dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem
w transporcie,
4) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości oraz jakości przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie
braków lub wymianę na inny, bez uszkodzeń i wad, na zasadach określonych w § 3 ust. 10 umowy,
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na
termin wykonania dostaw,
6) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu
prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedzib i adresu, oraz zmian danych, których
ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki nieprawidłowego powiadomienia o zmianach powstałych u Wykonawcy. Wszelką
korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni wskazany adres, uznaje
się, jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru zamawianego przedmiotu umowy, sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod
względem określonym w § 3 ust. 5, oraz zgodności z Załącznikiem nr 2, 2a, 2b i 2c do umowy, co
zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru
ilościowego z wynikiem pozytywnym lub negatywnym (Załącznik nr 6 do umowy),
2) zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.
Termin realizacji umowy
§5
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 roku lub do czasu wyczerpania łącznej
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 przed upływem wskazanego terminu.
Wartość umowy
§6
1. Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy:
−

netto: …………………… zł.

−

podatek VAT …………... zł.

− brutto: ………………….. zł.
(słownie złotych brutto: ……………………………………………………….……………………………………..)
2. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy zostały określone w Formularzu cenowym stanowiący
Załącznik nr 1 do umowy.
Ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 1 do umowy obejmują wszystkie koszty realizacji umowy,
a w szczególności koszty ubezpieczenia dostawy i transportu do miejsc przeznaczenia wskazanego przez
Zamawiającego w Załączniku nr 3 do umowy i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Warunki płatności
§7
Podstawą do wystawiania faktury za wykonaną dostawę przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie
protokół odbioru ilościowego z wynikiem pozytywnym podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.
Faktura zostanie wystawiona na płatnika zgodnie z lokalizacją dostawy. Dane płatników wskazane są
w kolumnie 1 Załącznika nr 3 do umowy.
Wykonawca przekazuje oryginał faktury do miejsca wskazanego w kolumnie 2 Załącznika nr 3 do umowy
a skan faktury przesyła w formie elektronicznej na adres: .......................................................................
Faktury zostaną wystawione przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu odbioru ilościowego, o którym mowa w ust. 1. Zapłata wymaganej należności Wykonawcy
zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………
Na fakturach należy umieścić:
1) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13
2) informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr …………………….
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.
Wykonawca, bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na osobę/podmiot
trzecią (w tym na podwykonawców) cesji wierzytelności w całości lub części wynikającej z tytułu realizacji
niniejszej umowy.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.

Gwarancja
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy liczony
od dnia dokonania odbioru danej partii przedmiotu umowy, tj. od daty podpisania protokołu odbioru
ilościowego z wynikiem pozytywnym.
W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne,
w tym wady ukryte i prawne dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy
o zaistniałej wadzie.
Kary umowne
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę w następujących przypadkach:
1) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zmawiającego albo wypowiedzenia umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości brutto umowy
określonej w § 6 ust. 1 umowy,
2) nie rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuowanie jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w wysokości 20% wartości brutto umowy
określonej w § 6 ust. 1 umowy,
3) opóźnienia w dokonaniu dostawy przedmiotu umowy do wskazanego miejsca lokalizacji w wysokości
50,00 złotych za każdy dzień. Po upływie 10 dni roboczych od ustalonej daty realizacji, dostawę
uznaje się za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 40%
wartości brutto danej dostawy,
4) stwierdzenia niezgodności w dostawie przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 2, 2a, 2b i 2c
(braki ilościowe, uszkodzenia, mylny asortyment) w wysokości 5% wartości brutto dostawy, której
przypadek dotyczy,
5) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych i usunięciu wad opisanych w protokole odbioru
ilościowego w wysokości 50,00 złotych za każdy dzień, liczony po upływie terminu, o którym mowa
w § 3 ust. 10 pkt. 1,
6) za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy w ramach reklamacji opisanych w protokole
reklamacyjnym w wysokości 50,00 złotych za każdy dzień, liczony po upływie terminu, o którym mowa
w § 3 ust. 10 pkt. 2,
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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3. Ustanowione w ust. 1 pkt 2) – 6) kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalniają Wykonawcy
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionych przez niego faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy jednoczesnym
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na
podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 14 ust. 1 umowy.
Roszczenia
§ 10
1. 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
kalendarzowych od chwili otrzymania 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 wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących przypadkach:
1
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi
do zawarcia umowy,
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, w terminie nie dostarczył
przedmiotu umowy lub jego partii, nie zrealizował reklamacji na zawiadomienie Zamawiającego,
a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 10 dni roboczych, z konsekwencjami
określonymi w § 9 ust. 1,
5) zmiany ceny za asortyment niezgodnie z postanowieniami umowy.
2. 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. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
3. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.
3.
4.

1

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ……….. zł stanowiącą 3% wartości umowy brutto
określonej w § 6 ust. 1 (dotyczy 1 i/lub 2 części zamówienia) zostało wniesione
w …………………………*(*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku, na który zostanie
przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia).
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Zapis zostanie usunięty w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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1.
2.

3.

4.

5.

Siła wyższa
§ 13
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia
jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są
wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swych zobowiązań
z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostają odpowiednio
przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu
zawiadomienia Strony ustalają nowy termin realizacji umowy.

Przepisy końcowe
§ 14
1. Umowę nadzoruje i realizuje: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ Gdańsk Wydział Zaopatrzenia w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60 – 943 Poznań.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: ……………………………………..…………..
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania
umowy, realizacji przez Wykonawcę zgłoszonych reklamacji, naliczania kar umownych i zwrot
zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiada: …………………………………………………....
− tel. ……………………………
− e-mail …………………………………………
3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: …………………………………..…………………..
− tel. ……………………………,
− e-mail …………………………………………
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o tych zmianach. Zmiany
takie nie są zmianami niniejszej umowy w rozumieniu § 16 i nie wymagają formy pisemnej w formie
aneksu.
§ 15
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Poznaniu.
§ 16
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
§14 ust. 4 umowy.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. W niniejszej
umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załączniki:
Nr 1 – Formularz cenowy
Nr 2 – Opis przedmiotu umowy
Nr 2a – Schematyczny rysunek portfela kodury
Nr 2b – Schematyczny rysunek usytuowania przekładki w portfelu z kodury
Nr 2c – Rysunek saszetki do listów
Nr 3 – Wykaz – dane do faktur, miejsca dostaw, osoby do kontaktu
Nr 4 – Harmonogram dostaw
Nr 5 – Protokół odbioru wstępnego
Nr 6 – Protokół odbioru ilościowego
Nr 7 – Protokół reklamacyjny

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWY

Wiersz

Rodzaj materiału

Opis przedmiotu umowy

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

1

2

3

4

5

6

1

Sakwa rowerowa

Zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do umowy

szt.

580

2

Torba materiałowa na dowózkę

Zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do umowy

szt.

2 364

3

Portfel na listy

Zgodnie z Załącznikiem
nr 2, 2a, 2b do umowy

szt.

3 136

4

Saszetka skórzana do listów

Zgodnie z Załącznikiem
nr 2, 2c do umowy

szt.

3 146

5

Wartość netto w złotych (suma wierszy 1 do 4 z kolumny 7)

6

Wartość podatku VAT (obliczona od wartości z wiersza 5)

7

Wartość brutto w złotych (suma wierszy 5 i 6)

Wartość
netto
iloczyn
kolumny
5i6
7

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….......

.............................. dn. ................. 2017 roku

.....................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej do
dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

……………………………….
pieczątka firmowa Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do umowy

WYKAZ – DANE DO FAKTUR, MIEJSCA DOSTAW, OSOBY DO KONTAKTU.
NIP dla wszystkich płatników – 525-000-73-13

Jednostka Organizacyjna
(Płatnik – dane do faktury)

Nazwa i adres gdzie należy
dostarczyć oryginał faktury

1

Nazwa i adres
miejsca bezpośrednich
dostaw (magazyn)

2

Osoby wyznaczone
do kontaktu
Pion Infrastruktury / PI Magazyn

3

Poczta Polska S.A.

4
Anna Tobiasiewicz

Pion Infrastruktury

Poczta Polska S.A.

tel. 12 426 46 32

Obszar Operacyjny

Pion Infrastruktury

anna.tobiasiewicz@poczta-polska.pl

ds. Administracji Południe

Wydział Magazynów

Stefan Flak

Wydział Zaopatrzenia

ul. Prokocimska 6

tel. 12 652 32 24

ul. Westerplatte 20

30–900 Kraków

tel. kom. 502 014 539

31–045 Kraków

stefan.flak@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

Beata Stano

Pion Infrastruktury

Poczta Polska S.A.

tel. 32 370 22 88

Obszar Operacyjny

Pion Infrastruktury

beata.stano@poczta-polska.pl

ds. Administracji Południe

Wydział Magazynów

Elżbieta Machelska

Wydział Zaopatrzenia

ul. Mielżyńskiego 5

tel. 32 370 54 57

Plac Oddziałów Młodzieży

41-849 Zabrze

tel. kom. 509 361 286

Powstańczej 7

elzbieta.machelska@poczta-polska.pl

40-940 Katowice

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Południe
ul. Westerplatte 20
31–045 Kraków

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

ds. Administracji Południe

ul. Wacława Moritza 2

Wydział Zaopatrzenia

20-900 Lublin

ul. Wacława Moritza 2

Dariusz Serafin
tel. 81 710 62 54
dariusz.serafin@poczta-polska.pl
Krzysztof Krysa
tel. 81 710 63 12
tel. kom. 502 018 344
krzysztof.krysa@poczta-polska.pl

20-900 Lublin
Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

ds. Administracji Południe

ul. Towarowa 5

Wydział Zaopatrzenia

00-965 Warszawa

ul. Towarowa 5

Barbara Lichota
tel. 22 557 97 34
barbara.lichota@poczta-polska.pl
Grzegorz Karlik
tel. 22 557 98 19
tel. kom. 502 018 047
grzegorz.karlik@poczta-polska.pl

00-965 Warszawa
Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

ds. Administracji Południe

ul. Awicenny 21

Wydział Zaopatrzenia

50-900 Wrocław

ul. Awicenny 21

Zdzisława Łozowska
tel. 71 360 39 42
zdzislawa.lozowska@poczta-polska.pl
Dorota Magdziarek
tel. 71 391 88 82
tel. kom. 519 058 715

50-900 Wrocław

dorota.magdziarek@poczta-polska.pl
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Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Marcin Stawarz

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

tel. 58 326 62 17

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

marcin.stawarz@poczta-polska.p

ds. Administracji Północ

ul. Handlowa 4

Leszek Szymoszyn

Wydział Zaopatrzenia

80-900 Pruszcz Gd.

tel. 58 692 55 19

ul. Handlowa 4

tel. kom. 502 012 449

80-900 Pruszcz Gdański

leszek.szymoszyn@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Katarzyna Gierzek

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

tel. 42 633 19 39

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

katarzyna.gierzek@poczta-polska.pl

ds. Administracji Północ

Aleja Włókniarzy 227

Tomasz Olczyk

Wydział Zaopatrzenia

90-900 Łódź

tel. 42 632 13 64

ul. Obywatelska 121/129

tel. kom. 502 015 601

90-945 Łódź

tomasz.olczyk@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Marzena Niwińska

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

tel. 89 527 92 17

Obszar Operacyjny

Wydział Magazynów

marzena.niwinska@poczta-polska.pl

ds. Administracji Północ

ul. Jaroszyka 21

Paweł Mościan

Wydział Zaopatrzenia

10-687 Olsztyn

tel. 89 541 03 47

ul. Pieniężnego 19

tel. kom. 502 013 320

10-940 Olsztyn

pawel.moscian@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Leszek Pawlaczyk

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

tel. 61 869 70 35

Obszar Operacyjny

Obszar Operacyjny

leszek.pawlaczyk@poczta-polska.pl

ds. Administracji Północ

ds. Administracji Północ

Artur Kubiak

Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

tel. 61 899 64 59

ul. Głogowska 17

ul. Głogowska 17

tel. kom. 502 016 630

60-943 Poznań

60-943 Poznań

artur.kubiak@poczta-polska.pl

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A.

Katarzyna Woś

Pion Infrastruktury

Pion Infrastruktury

tel. 91 440 18 58

Obszar Operacyjny

Obszar Operacyjny

katarzyna.wos@poczta-polska.pl

ds. Administracji Północ

ds. Administracji Północ

Grzegorz Tarkowski

Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

tel. 91 441 31 43

Aleja Niepodległości 41/42

ul. Gdańska 15a

tel. kom. 500 180 873

70-940 Szczecin

70-661 Szczecin

grzegorz.tarkowski@poczta-polska.pl
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Załącznik nr 4 do umowy
HARMONOGRAM DOSTAW

Nazwa i adres
miejsc
bezpośrednich
dostaw (magazyn)
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30-90 Kraków
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-849 Zabrze

Sakwa rowerowa

Torba materiałowa
na dowózkę

Portfel na listy

Saszetka skórzana
do listów

1 DOSTAWA
62

140

46

104

642

965

481

722

250

133

404

751

93

0

60

0

120

172

98

67

257

0

210

0

50

100

130

150

0

0

0

0

0

0

0

0

119

30

82

56

70

0

70

0

2 DOSTAWA

1 DOSTAWA
0

400

137

726

2 DOSTAWA
1 DOSTAWA

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. W. Moritza 2
20-900 Lublin

0

34
2 DOSTAWA

0

23

64

99

1 DOSTAWA
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa

2 DOSTAWA
40

45
1 DOSTAWA

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław

45

170
2 DOSTAWA

50

50
1 DOSTAWA

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-900 Pruszcz Gd.

10

30

20

50

2 DOSTAWA

1 DOSTAWA
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Aleja Włókniarzy 227
90-900 Łódź

5

100
2 DOSTAWA

15

120

0

32

1 DOSTAWA
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn

2 DOSTAWA
0

40
1 DOSTAWA

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

0

0

46

101

2 DOSTAWA

1 DOSTAWA
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Gdańska 15a
70-940 Szczecin

20

50
2 DOSTAWA

20

50

I partia dostaw przedmiotu umowy – do 40 dni od dnia zatwierdzenia wzorów
II partia dostaw przedmiotu umowy – do 31 marca 2018 roku.
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Załącznik nr 5 do umowy
……………………………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa j.o. PP S.A. Zamawiający)

Protokół odbioru wstępnego
przeprowadzony w dniu ................................
do umowy nr .................................... z dnia ............................. 2017 roku.

1. W dniu .......................... 2017 Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział
Zaopatrzenia w Poznaniu dokonał odbioru wstępnego /końcowego* z ilości:
……. szt. Sakwa rowerowa
…….. szt. Torba materiałowa na dowózkę
…….. szt. Portfel na listy
…….. szt. Saszetka skórzana do listów

Wzory dostarczono ............................................... w dniu ................................... 2017 roku.
2. Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................
3. Prowadzący odbiór wstępny dokonali sprawdzenia parametrów ze zgodnością z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c do umowy.
4. Stwierdzono, że dostarczone wzory spełniają / nie spełniają* wymagania określone w pkt. 3.
5. Uwagi dotyczące dostarczonych wzorów (opisać braki, wady i określić termin ich usunięcia lub wymiany
na nowy, wolny od wad).
a) .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
b) .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
d) ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Stwierdzono, że przedmiot dostawy może/nie może* być włączony do eksploatacji, (jeżeli nie może podać przyczyny) ...............................................................................................................................
7.

Osoby dokonujące odbioru wstępnego (minimum 2 osoby):

Imię Nazwisko

podpis

Imię Nazwisko

podpis

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do umowy
.........................................................
(pieczęć nagłówkowa j.o. PP S.A.)

Protokół odbioru ilościowego
Przeprowadzony w dniu: …………………………………..
Nazwa jednostki organizacyjnej PP S.A. dokonującej odbioru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Umowa nr: ………………………………………………….. z dnia ……………………….
Nazwa Wykonawcy (Dostawcy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dokumentu dostawy: …………………………….

data dostawy: ……………………..

Przedmiot odbioru:
Lp.

Rodzaj materiału

j.m.

Ilość

1.

2.

3.

4.

1

Sakwa rowerowa

szt.

2

Torba materiałowa na dowózkę

szt.

3

Portfel na listy

szt.

4

Saszetka skórzana do listów

szt.

Zakres przeprowadzonego odbioru:
- pod względem ilościowym – kontrola …...….% dostawy - ……………..………….
- pod względem asortymentu – kontrola …….% dostawy - ………………………...
- pod względem stanu opakowania – kontrola ……..% dostawy - ……….…………
Wynik odbioru dostawy nie budzi zastrzeżeń** / budzi zastrzeżenia**
Stwierdzono następujące zastrzeżenia:
……………………………………..………………………………………………………………………………….………………
…………………………………..……………………………. ….………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Osoby dokonujące odbioru:
Imię i nazwisko: …………………………

podpis ……………………………...

Imię i nazwisko: …………………………

podpis ……………………………...

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do umowy
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…………………………….................
(pieczęć nagłówkowa j.o. PP S.A.)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ……..

Sporządzony w dniu ……………………………….

Reklamacja dotyczy: ………………………………………….………………………………………………………….….
……………………………………………………………...…………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Umowa nr ……………………………………..……. z dnia ……………………….…………

Opis reklamacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................

Żądania:
…………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………..…….…………………
(podpis osoby składającej reklamację
w imieniu Zamawiającego)
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