Załącznik nr 4

Umowa

zawarta w dniu …………………………………. 2017 r. pomiędzy:

Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII
Gospodarczy pod Nr 0000334972, REGON 010684960, NIP 525-000-73-13, z kapitałem zakładowym
774.140.000 zł w całości wpłaconym, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Agatę Strzelewicz – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Poznaniu,

a,

………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………..

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ
na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę zasilacza awaryjnego UPS Tajfun
Midi 60 kVA w Komornikach przy ul. Polnej 120, numer seryjny 2500/Eco.

zwaną dalej przedmiotem umowy.

§ 2. Okres obowiązywania umowy

Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie 2 tygodni od daty podpisania
niniejszej umowy.

§ 3. Zakres i zasady wykonania umowy

1. Dla przedmiotowego zasilacza UPS Tajfun 60 kVA w Komornikach przy ul. Polnej 120 w zakresie
zamówienia wykonane będą następujące czynności:

a) sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie i odkurzanie obudowy, elementów zewnętrznych
oraz wnętrza zasilacza, elementów wewnętrznych,
b) wymiana kompletu 48 baterii 12V 28Ah, o wymiarach: wys. 125 mm, dług. 175 mm, szer. 166 mm
dopuszczalne odchylenie od wymaganych wymiarów na plus i na minus wynosi 2 mm (zostanie
wykorzystany istniejący stojak do baterii)
c) wymiana wentylatorów,
d) wymiana kondensatorów,
e) zutylizowanie wymienionych części zamiennych oraz akumulatorów,
f)

sprawdzenie stanu akumulatorów oraz stanu połączeń,

g) wykonanie testu podtrzymania napięcia,
h) przeprowadzenia szkolenia z obsługi naprawionego zasilacza UPS,
i)

wykonanie przeglądów w okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji
producenta dostarczonego zasilacza UPS (min. 1 przegląd w każdym roku obowiązywania
gwarancji),

4. Zamawiający wymaga, aby niesprawne baterie zostały wymienione na baterie wybrane spośród
następujących producentów:
−

Panasonic

−

Kobe

−

Europower

−

Yuasa

−

Acumax

−

CSB

5. Zamawiający wymaga aby projektowana żywotność baterii wynosiła minimum 10 lat, wymieniane baterie
przeznaczone były do pracy buforowej, oraz aby wykonane były w technologii AGM.
6. Z wykonanych czynności Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi podpisany przez obie strony
umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Data
podpisania protokołu przez obie strony stanowi datę wykonania usługi.
7. Na wykonaną naprawę Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy.
8. W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, przynajmniej raz w roku
Wykonawca będzie dokonywał przeglądu urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z
przeprowadzonych czynności serwisowych Wykonawca będzie każdorazowo sporządzał protokół i
przesyłał do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 10 ust. 7. Umowy.

§ 4. Odpowiedzialność

Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
1. Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone Zamawiającemu, pracownikom (osobom)
Stron i osobom trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez Wykonawcę prac.

2. Szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów, sprzętu i innego
mienia ruchomego Stron oraz osób trzecich, znajdującego się w miejscu wykonywania usług podczas
realizacji przedmiotu umowy.
3. Inne szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.

§ 5. Oświadczenia

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie prac wynikających z umowy będą realizować wyłącznie
wykwalifikowani, uprawnieni i przeszkoleni specjaliści (wykaz pracowników – załącznik nr 3 do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że zużyte części zamienne i materiały eksploatacyjne przejmie i na własny
koszt przekaże do utylizacji.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie realizowany przez osoby trzecie.

§ 6. Ochrona informacji

1. Zamawiający

zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz

organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. z późn.
zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 7. Warunki płatności

1. Zamawiający z tytułu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
Kwota netto …………………... zł
Kwota podatku VAT………………..… zł
Kwota brutto ………………… zł (słownie brutto …..………………………………………………złotych)
2. Faktura zostanie wystawiona na rzecz: Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Poznaniu ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, NIP: 525-000-73-13.
3. Zapłata

wynagrodzenia

nastąpi

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

Nr ……………………………………………………………………. w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
5. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych.
7.

§ 8. Kary umowne

1. W przypadku wadliwego wykonania jakiejkolwiek czynności objętej umową, jak też wad części lub/i
podzespołów zainstalowanych w ramach wykonania niniejszej umowy Zamawiający może żądać od
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1, a w
przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub wymiany wadliwej części lub/i podzespołu w wysokości
0,5% tego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy (§ 10
ust. 4) lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jak też w
przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust.1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności
z tytułu w/w kar umownych. Kary umowne mogą być łączone.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę …………….zł stanowiącą 10% wartości
wynagrodzenia

brutto

określonego

w

§

7

ust.

1

umowy

zostało

wniesione

w

………………………………………..(zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podany numer rachunku, na który
została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach numer dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia)
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nie uiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zostanie
zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji, określonego w § 3 ust. 7
umowy.
5. W przypadku wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego

lub

ubezpieczeniowej,

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

Zamawiający dokona

zwrotu

dotychczasowego

/

gwarancji

bankowej

zabezpieczenia

w

lub

terminie

określonym w ust. 4 pkt. 1, pod warunkiem, że Wykonawca uprzednio dostarczy nowe zabezpieczenie

opiewające na 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji za wady.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla
Zamawiającego.
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia tj. w trybie
natychmiastowym w następujących przypadkach.
1) nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku objętego niniejszą umową,
2) naruszenia postanowień § 5 ust.2,
3) zlecenia wykonania umowy przez inny podmiot bez zgody Zamawiającego,
4)

wystąpienia

okoliczności

prawnych

lub/i

ekonomiczno-finansowych

zagrażających

lub

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,
5) naruszenia postanowień § 6 umowy,
6) złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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.
6. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
7. Do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji niniejszej umowy (w szczególności do podpisywania
protokołu) upoważnione są następujące osoby:
ze strony Zamawiającego:
Urban Grzegorek, tel: 61 869 70 06, e-mail: urban.grzegorek@poczta-polska.pl,
ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………….
8. W przypadku konieczności upoważnienia do bezpośredniej współpracy w ramach realizacji niniejszej
umowy innych osób niż określone w ust.7, Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania w
formie pisemnej o takiej zmianie.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy. – zał. nr 1,
2. Wykaz prac – zał. nr 2,
3, Wykaz pracowników – zał. nr 3,
3.

Wzór protokołu wykonania usługi – zał. nr 4,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4 (WZÓR)

Protokół wykonania usługi
z dnia ............................................

Podstawa zamówienia:
umowa z dnia …………………………………..

Przedmiot zamówienia :
Naprawa niesprawnego zasilacza UPS Tajfun 60 kVA w Komornikach ul. Polna 120.

Zakres zamówienia:
Zgodnie z zakresem zamówienia wykonane zostały następujące czynności:
a) sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie i odkurzanie obudowy, elementów
zewnętrznych oraz wnętrza zasilacza, elementów wewnętrznych,
b) wymiana kompletu 48 baterii 12V 28Ah, o wymiarach: wys. 125 mm, dług. 175 mm, szer. 166
mm dopuszczalne odchylenie od wymaganych wymiarów na plus i na minus wynosi 2 mm
(zostanie wykorzystany istniejący stojak do baterii)
c) wymiana wentylatorów,
d) wymiana kondensatorów,
e) zutylizowanie wymienionych części zamiennych oraz akumulatorów,
f)

sprawdzenie stanu akumulatorów oraz stanu połączeń,

g) wykonanie testu podtrzymania napięcia,
h) przeprowadzenia szkolenia z obsługi naprawionego zasilacza UPS,

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy

podpis

podpis
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