Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: PI.TPZKr.2600.90.2017
Wzór umowy
U m o w a nr …………………….
zawarta w dniu …………w…………….pomiędzy:

Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod
numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy 774
140 000 zł. w całości wpłacony, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictw przez:
1…………………………………
2…………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem…………………………..
w Sądzie………………………..…Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny
NIP……………….,Regon………………o wpłaconym w całości kapitale zakładowym
wynoszącym……………………./ wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
posiadającym
numer
identyfikacyjny
NIP……………………….……..,Regon………………………………
reprezentowaną/ym przez:
…………………………………….…………………………………….
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy
we wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ ewidencji działalności gospodarczej,
które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi
na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego realizowanego na
podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego
§1
1. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Łodzi jest jednostką organizacyjną
Zamawiającego odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy w szczególności za
sporządzanie aneksów do niniejszej umowy.
2. Pion Operacji Logistycznych Wydziały Techniczne są komórkami Pionu Operacji
Logistycznych działającymi w imieniu Zamawiającego, które są odpowiedzialne za odbiór
przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 1, odbiór faktur VAT, naliczanie kar umownych,
składanie reklamacji.
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3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy i
wydać mu przedmiot umowy, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i
zapłacić Wykonawcy ustaloną cenę.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego
wykonania niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Pionu Operacji Logistycznych
materiałów do naprawy kół samochodowych zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku
nr 1.
2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć materiały określone w ust. 1 do wskazanych
magazynów zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z fakturą VAT.
3. Wykonawca wyraża zgodę na zmiany ilościowe pomiędzy poszczególnymi asortymentami
zamówienia określonymi w załączniku nr 1. Zmiany nie mogą powodować wzrostu ogólnej
wartości umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu umowy do wysokości
30% z ogólnej ilości zamówionych materiałów do naprawy kół samochodowych zgodnie z
załącznikiem nr 1 z jednoczesnym zmniejszeniem wartości przedmiotu umowy.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu na co
Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości przedmiotu umowy.
Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość materiałów
do naprawy kół samochodowych.
§3
1. Na materiały do naprawy kół samochodowych, dla których producent określa termin
gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić takiego samego terminu gwarancji od daty
wydania materiału.
2. Na materiały do naprawy kół samochodowych, dla których producent nie określa terminu
gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres jednego roku
od daty wydania materiału.
3. Zastrzeżenia dotyczące jakości dostarczonego materiału Zamawiający winien zgłosić
niezwłocznie faksem na nr …………….., lub e-mail ………………
a następnie potwierdzić pisemnie w formie reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia.
4. Zamawiający może odmówić odbioru wadliwego przedmiotu umowy.
5. Odbioru przedmiotu umowy zakwestionowanego jako wadliwy dokonuje się na koszt
Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiał wolny od
wad w
terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wady.
7. Do sytuacji nie przewidzianych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o rękojmi i gwarancji.
§4
1. Maksymalna wartość umowy na podstawie ilości i cen jednostkowych netto zawartych w
załączniku nr 1 wynosi netto: ……………… zł (słownie: ………………………………….) w tym
podatek VAT w wysokości …... % tj………………….. zł (słownie:…………………..),
brutto:……………….. zł (słownie:…………………………………..).
2

2. Płatności będą dokonywane z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
§5
1. Materiały do naprawy kół samochodowych dostarczane będą przez Wykonawcę
sukcesywnie na podstawie częściowych zamówień składanych przez upoważnione osoby
Zamawiającego faksem na nr……………… lub e-mail………………………….. Dostawy do
magazynów będą odbywać się raz w miesiącu z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia
innych faktycznie potrzeb u Zamawiającego częstotliwość dostaw może ulec zmianie.
2. Zamawiający każdorazowo określi ilość zamawianego asortymentu i miejsce dostaw zgodnie
z załącznikiem nr 2.
3. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Przyjęcie dostaw odbywać się będzie w godzinach, zgodnych z załącznikiem nr 2.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały będące przedmiotem umowy
w czasie 72 godzin od złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-mail przez
Zamawiającego, o czym mowa w § 5 ust. 1.
6. Dodatkowe uzgodnienia techniczne i organizacyjne związane z realizacja umowy będą
każdorazowo ustalane bezpośrednio między Zamawiającym, a Wykonawcą w formie
pisemnej.
7. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione
osoby podane poniżej:
a)

ze strony Wykonawcy:

Lp. Osoba kontaktowa
1
2
b)

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

ze strony Zamawiającego:

Lp. Osoba kontaktowa
1
2
3
4

8. Osoby wymienione w ust. 7 lit. b, są odpowiedzialne merytorycznie za nadzór nad
prawidłową i terminową realizacją niniejszej umowy, w szczególności monitorowania
należytego wykonania umowy, naliczania kar umownych.
§6
1. Faktura za realizację dostaw będzie wystawiona zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z tytułu realizacji umowy Wykonawca pobierać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie
według cen jednostkowych netto wskazanych w załączniku nr 1.
3. Ceny jednostkowe netto wskazane w załączniku nr 1 nie mogą ulec zmianie w trakcie
trwania umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
4. Ceny przedstawione w ofercie przez Wykonawcę zawierają wszelkie koszty dostawy
przedmiotu umowy do magazynów zlokalizowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Wypłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
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VAT.
6. Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będą należności wynikające z faktur VAT
częściowych na każdą zamówioną i dostarczoną część zamówienia.
7. Do faktur VAT muszą być załączone protokoły odbioru (załącznik nr 3) potwierdzone przez
osoby upoważnione w poszczególnych Wydziałach Technicznych Pionu Operacji
Logistycznych zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Płatność za wykonaną i potwierdzoną dostawę dokonywana będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ……………………….. w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury
VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania Wykonawcy.
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
przysługującej mu od Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca może zlecić dostawę przedmiotu umowy Podwykonawcom pod warunkiem, że
zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących
części
(zakresu)
oferowanego
zamówienia:…………………………………………………………………..
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników przy wykonaniu
przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie terminowości wykonania dostaw, w takim
samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
własne, jego własnych pracowników lub współpracowników.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu informacji zawierających dane
identyfikujące Podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.
§8
1. Niezrealizowanie zamówienia częściowego spowoduje naliczenie kar umownych w
wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.
2. Za niezrealizowanie zamówienia częściowego przyjmuje się zamówienie częściowe
niezrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu upływu terminu realizacji określonego
w § 5 ust. 5 umowy.
3. Niezrealizowanie dostawy w terminie podanym w § 5 ust. 5 spowoduje naliczenie kar
umownych w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia za każdą godzinę opóźnienia w
dostawie materiałów do naprawy kół.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy brutto określoną w § 4 ust. 1.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto określoną w § 4
ust. 1.
6. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
pełnej wysokości, w przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o
skorzystaniu z tego prawa.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

4

9. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenia należnych kar umownych wraz z
notą obciążeniową.
10. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia Wykonawcy
noty obciążeniowej.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 18 miesięcy, liczony od dnia
rozpoczęcia realizacji umowy, to jest od dnia złożenia pierwszego zamówienia przez
Zamawiającego zgodnie z procedurą zasad realizacji dostaw określonych w § 5 umowy.
2. Umowa zostanie zakończona przed datą określoną w ust. 1 w przypadku wcześniejszego
wyczerpania kwoty udzielonego zamówienia określonej w § 4 ust. 1.
3. W przypadku niewyczerpania kwoty udzielonego zamówienia w terminie określonym w ust. 1
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu obowiązywania
umowy maksymalnie o 6 miesięcy za zgodą stron poprzez zawarcie stosownego aneksu.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jego obowiązków
określonych w niniejszej umowie.
2. Niewykonywanie umowy następuje, gdy Wykonawca nie rozpoczął jej realizacji albo nie
realizuje otrzymywanych zamówień przez okres dłuższy niż określony w § 8 ust. 2.
3. Nienależytym wykonaniem umowy jest w szczególności jej realizacja w sposób niezgodny z
zasadami określonymi w § 5.
4. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego
wykonywania obowiązków wynikających z umowy.
5. W przypadku 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.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy zakończonej na dzień powzięcia wiadomości o
odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego winno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie tej decyzji.

§ 11
1. Zapisy niniejszej umowy oraz informacje uzyskane w związku z jej realizacją stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym strony zobowiązują się do nie przekazywania
ich osobom trzecim.
2. Zapisy niniejszej umowy oraz informacje uzyskane w związku z jej realizacją, stanowią
tajemnicę Przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity – Dz. U. Nr 153, poz. 1503
z 2003r. z późniejszymi zmianami). Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w
5

jakiejkolwiek formie oraz osoby przy pomocy, których strony wykonywać będą wzajemne
obowiązki, zobowiązane są do nie rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym,
technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa
pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Wyjątek od zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w ust.1 stanowią
przypadki przewidziane przepisami prawa.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1,
także po zakończeniu niniejszej umowy.
§ 12
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. 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.
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej,
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
4. 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.
5. 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 ustalą nowy termin realizacji umowy.
§ 13
1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy oraz
wprowadzania do niej nowych postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy w tym zmiana nr rachunku konta bankowego wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Zmiana danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego
wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów, a także zmiana
osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym lub Wykonawcą nie stanowi zmiany
treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego, Sąd Powszechny w Łodzi.
§ 14
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Strony zobowiązują się do powiadamiania o każdej zmianie adresu
i oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
a) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny
w Łodzi, ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź,
b) Wykonawca : …………………………………………………………………………
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Wykaz załączników:
1. wykaz asortymentu, ilości – kopia z oferty Wykonawcy.
2. wykaz miejsc dostawy.
3. protokół odbioru.
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Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz miejsc dostawy materiałów do napraw kół wraz z godzinami przyjęć oraz dane
jednostek organizacyjnych Poczta Polska Spółka Akcyjna, na które należy wystawiać
faktury.

1. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Krakowie
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Krakowie
ul. Cystersów 21
31-583 Kraków
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Piotr Zygmunt (kierownik WT w Krakowie)
tel.: 502-014-782
a) Wydział Techniczny – 31-583 Kraków, ul. Cystersów 21
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Ryszard Szczepanek (kierownik Gospodarki Materiałowej)
tel.: 012/410-60-68, 506-010-951
b) Dział Techniczny – 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 5
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Antoni Rzepka (kierownik Działu Technicznego)
tel. 017/854-07-96; 502-014-754

Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Krakowie
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2. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Szczecinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Szczecinie
ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Jan Małyska (kierownik WT w Szczecinie)
tel.: 502-017-380

a) Wydział Techniczny – 70-661 Szczecin, ul. Gdańska 15a
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Wojciech Mendel (mistrz magazynu)
tel.: 091/441-32-05
b) Dział Techniczny – 75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 3
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: Marcin Piechowski (mistrz)
tel.: 094/348-98-56, kom 725230806

Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Szczecinie
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3. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Lublinie
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Lublinie
ul .Sierpińskiego 26
20-448 Lublin
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Paweł Pałys (kierownik WT w Lublinie)
tel.: 502-015-503
a) Wydział Techniczny w Lublinie, 20-448 Lublin, ul. Sierpińskiego 26
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
kontakt : Piotr Witkowski (referent)
tel.: 081/748-62-07
b) Dział Techniczny w Kielcach, 25-323 Kielce, Al. Solidarności 24
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
kontakt: Ireneusz Baran (kierownik)
tel.: 041/335-91-89 kom. 502-015-485
c) Dział Techniczny w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 80C
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
kontakt: Janusz Płatos (kierownik)
tel.: 048/360-39-30 kom. 504-713-598

Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Lublinie
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4. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Warszawie
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 7/9
03-450 Warszawa
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Dariusz Ptasiński (kierownik WT w Warszawie
tel.: 725-230-301
a. Wydział Techniczny – 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Robert Brokowski ( kierownik)
tel.: 022/619-22-00
b. Wydział Techniczny – 00-900 Warszawa, ul. Łączyny 8
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Robert Brokowski ( kierownik)
tel.: 022/619-22-00
Dla w/w miejsca dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Warszawie

5. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Łodzi
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Łodzi
ul. Obywatelska 121/129
90-945 Łódź
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NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Andrzej Garczyński (kierownik WT w Łodzi)
tel.: 502 015 905

Wydział Techniczny – 90-945 Łódź, ul. Obywatelska 121/129
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: Andrzej Nieśmiałek (kierownik Stacji Obsługi)
tel.: 502-015-914
kontakt: Sławomir Stasiak (Sp. ds. zasobów technicznych)
tel.: 502 015 926
Dla w/w miejsca dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Łodzi

6. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Gdańsku
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Gdańsku
ul. Partyzantów 70
80-952 Gdańsk
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Andrzej Stępień (kierownik WT w Gdańsku)
tel.: 502-012-714
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Wydział Techniczny – 80-952 Gdańsk, ul. Partyzantów 70
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt : Michał Sałanowski (kierownik SO)
tel.: 510-291-740
Dla w/w miejsca dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Gdańsku

7. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Katowicach
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Katowicach
ul. Rolna 7
40-555 Katowice
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Mariusz Szlachta (kierownik WT w Katowicach)
tel.: 502-013-715
a) Wydział Techniczny – 40-555 Katowice, ul. Rolna 7
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: Mariusz Dębiec (mistrz)
tel.: 502-013-754
c) Dział Techniczny – 45-125 Opole, ul. Składowa 2
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: Ryszard Ostrowski (mistrz)
tel.: 502-013-730
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Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Katowicach

8. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny w Olsztynie
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny w Olsztynie
ul. Towarowa 4
10-417 Olsztyn
NIP: 525-000-73-13
Kontakt: Krystyna Leonard (kierownik WT w Olsztynie)
tel: 502-018-882

a) Wydział Techniczny – 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 4
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
kontakt: Mariola Mościan
tel./fax.: 089/533-14-15
b) Dział Techniczny – 15-900 Białystok, ul. Kolejowa 26
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
kontakt: Andrzej Lewoniewski
tel.: (0-85) 652-60-30
Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:
Pion Operacji Logistycznych WT w Olsztynie
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9. Pion Operacji Logistycznych Wydział Techniczny we Wrocławiu
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Operacji Logistycznych
Wydział Techniczny we Wrocławiu
ul, Kolejowa 63/65,
50-950 Wrocław
NIP: 525- 000-73-13
Kontakt: Zbigniew Oleksiak (kierownik WT we Wrocławiu)
tel.: 502-018-413

Wydział Techniczny – 50-950 Wrocław, ul. Kolejowa 63/65
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
kontakt: Piotr Płocki
tel.: 071/343-26-36, kom. 510-289-975
kontakt: Andrzej Komosa
tel.071/343-04-00, kom. 502-018-429

Dla w/w miejsc dostawy faktura winna być wystawiona na:

Pion Operacji Logistycznych WT we Wrocławiu
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Załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru

Zgodnie z umową nr ………………………. z dnia ………...……….., dokonano odbioru
dostarczonych materiałów do naprawy kół samochodowych zgodnie z fakturą
nr ………………………………………………… z dnia……………………………………………….
Zamówienie potwierdzono do realizacji w dniu…………..………………. godzina….……………..
Zamówienie odebrano w dniu ………………………………………..godzina……………………….

L.p.

Nazwa materiału

J.m.

Ilość Cena netto
j.m. z przetargu

Pozycja
w
przetargu

Uwagi

Dostawa zgodna/niezgodna* z fakturą, a wymieniony asortyment spełnia/nie spełnia*
warunki(-ów) techniczne określone w umowie.
Uwagi zgłoszone do dostarczonego asortymentu (opis):
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1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………
9. ……………………………………………
10. …………………………………………..

W związku z powyższym przyjmujemy/nie przyjmujemy* dostarczony asortyment
w całości/z wyłączeniem poz. …………………(na które będzie wystawiona faktura
korygująca)*.

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………..

………………………………

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(podpis)

(podpis)

*) Niepotrzebne skreślić
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