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UMOWA - projekt
Zawarta w dniu ……....2018 r. w Krakowie pomiędzy
Poczta Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, wpisaną do KRS prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarzy sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy pod numerem 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał
zakładowy:774.140.000zł. w całości wpłacony, w imieniu której działa:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe, ul. Prokocimska 6, 30900 Kraków
reprezentowanym przez na mocy pełnomocnictwa nr…………….z dnia …………………:
1. Dyrektora Operacyjnego ds. Administracji – …………………………..
zwanym dalej w treści niniejszej umowy„Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu
rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku
przedsiębiorcy, PESEL, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
reprezentowanym przez :
............................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy ,,Wykonawcą”
o następującej treści:
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, 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.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zamówienia odrębnego, zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. na świadczenie usług prania została zawarta
umowa następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pralnicze świadczone dla jednostek
Poczty Polskiej położonych na terenie działania Pionu Infrastruktury w Krakowie Obszar Operacyjny ds.
Administracji Południe. Usługa będzie świadczona dla następujących jednostek:
1) zadanie nr I – OSSiR Mauritius w Szklarskiej Porębie
2) zadanie nr II -pokoje gościnne: Przemyśl; Iwonicz Zdr.; Zaklików; Polańczyk; Cisna; Ustrzyki Dolne;
Baligród; Łańcut; Bircza oraz POL Rzeszów, PPO SO Przemyśl i Rzeszów
3) zadanie nr III – pokoje gościnne: Wisła; Szczyrk
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) pranie wodne oraz chemiczne, suszenie, krochmalenie, prasowanie, maglowanie asortymentu
określonego w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy) oraz drobne naprawy szwalnicze, przez
które na potrzeby niniejszej umowy rozumie się: przyszywanie guzików, troków, zszywanie lub
cerowanie uszkodzonych fragmentów , zszywanie rozprutych szwów , itp.,
2) sposób wykonania usługi winien być zgodny ze wskazaniami producenta w zakresie prania,
uwidocznionymi na metce lub wszywce. W przypadku braku takich wskazań lub braku metki, wszywki
Wykonawca winien wykonać usługę zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,
3) szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2 do
Umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty
określonej w § 5 ust.1 umowy, w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej.
4. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy całkowitej jej wartości, określonej w § 5
ust.1, Zamawiający uprawniony jest do jej przedłużenia na podstawie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy złożonego na co najmniej 14 dni roboczych przed zakończeniem terminu realizacji umowy.
Przedłużenie terminu realizacji zostanie potwierdzone pisemnym aneksem do umowy.
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§2
1. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, kilka razy w
miesiącu, na podstawie zleceń dokonywanych telefonicznie lub drogą mailową przez osobę wskazaną do
kontaktu zgodnie z odpowiednim dla danego zadania załącznikiem nr 3 do umowy za wyjątkiem niedziel i
dni świątecznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przedmiotu usługi od Zamawiającego z jednostek wskazanych
w § 1 ust. 1 i do jego zwrotu po wykonanej usłudze pralniczej na swoje ryzyko i w ramach ceny ofertowej.
Asortyment zwracany powinien być posortowany wg asortymentu i kolorów oraz zapakowany w worki
foliowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest odebrać asortyment do prania w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zlecenia
wykonania usługi. Zwrot czystego prania następuję w ciągu 72 godzin licząc od momentu otrzymania
zlecenia przekazanego drogą telefoniczną lub mailową i nie może przekroczyć 48 godzin od momentu
odbioru przedmiotu do prania. W przypadku utrudnień w uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiedniego
transportu Zamawiający dopuszcza w drodze wyjątku sporadyczną możliwość przekazania materiału
przeznaczonego do prania oraz zwrotu wypranego asortymentu przy pomocy przesyłek
pocztowych/kurierskich po każdorazowym uzgodnieniu tej formy przez Wykonawcę z Zamawiającym.
4. Wykonawca gwarantuje terminowość wykonania usługi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przeliczenia asortymentu przekazanego do prania i
wpisania ilość sztuk do załącznika nr 1 (dowód przyjęcia/odbioru).
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia pobranego asortymentu do prania Wykonawca dokona jego
wymiany na nowy lub zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą wartości odtworzenia (zakupu)
zagubionych lub uszkodzonych sztuk.
§3
1. Wykonawca gwarantuje, że w czasie realizacji umowy środki piorące i dezynfekujące używane do
wykonania usługi posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny ewentualnie inne wymagane przepisami
prawa.
2. Wykonawca gwarantuje, że stosowne środki piorące nie będą powodować zmian w zabarwieniu i
strukturze materiału przekazanego do wykonania usługi.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży atest używanych środków piorących.
§4
1. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, asortymentu lub innych wad wykonanej usługi,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania akceptacji jej wykonania oraz rozliczenia z tego tytułu
wynagrodzenia do czasu usunięcia wskazanych uchybień.
2. W przypadku ujawnienia niezgodności ilościowych, asortymentowych (różnice w ilości pobranego do
prania asortymentu), wadliwie wykonanej (w tym również niezgodne z wymaganiami Zamawiającego)
Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wypranego
asortymentu reklamację wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
tj.:
1) W przypadku wadliwie wykonanej usługi pralniczej lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do ponownego jej wykonania, bez dodatkowej dopłaty, w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną, dla której realizowana jest umowa
reklamacji co do jakości wykonania usługi,
2) W przypadku braków ilościowych lub asortymentowych – uzupełnienia braków lub asortymentu w
terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku gdy wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań określonych w ust. 3 pkt.1 lub pkt.2 w
zakreślonym terminie Zamawiający uprawniony jest wg swojego wyboru do wymagania od Wykonawcy
wykonania zareklamowanych usług w dodatkowym terminie lub do zlecenia usługi pralniczej na koszt
Wykonawcy innemu Wykonawcy lub zakupienia na koszt Wykonawcy brakującej ilości lub asortymentu,
niezależnie od naliczania kar umownych z tego tytułu. O wyborze powyższych uprawnień Zamawiający
powiadamia Wykonawcę w formie pisemnej.
5. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie koszty związane z wykonaniem reklamacji usługi tj. w szczególności:
koszty usługi, transport, wniesienia pościeli oraz koszty ewentualnych drobnych usług szwalniczych lub
wykonania zastępczego ponosi Wykonawca.
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§5
1. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną usługę pralniczą wynosi:
Zadanie nr I:
kwotę netto ………………………,
(słownie …………………………………………………………………………….złotych),
plus ……….. % podatku VAT w kwocie …………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),
kwotę brutto ………………………………………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………….złotych).
Zadanie nr II:
kwotę netto ………………………,
(słownie …………………………………………………………………………….złotych),
plus ……….. % podatku VAT w kwocie …………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),
kwotę brutto ………………………………………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………….złotych).

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zadanie nr III:
kwotę netto ………………………,
(słownie …………………………………………………………………………….złotych),
plus ……….. % podatku VAT w kwocie …………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………… złotych),
kwotę brutto ………………………………………………………złotych,
(słownie: …………………………………………………………………………….złotych).
Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.1 zostanie ustalona na podstawie faktycznie
wykonanych usług, potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy).
Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy (również w przypadku jej przedłużenia na
zasadach określonych w § 1 ust.3) nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości zadeklarowanych przez
Wykonawcę w ofercie cen jednostkowych. Jeżeli w toku wykonania zamówienia zajdzie konieczność
zmian ilości wykonanych usług – podstawą obliczenia będą ceny jednostkowe zawarte w ofercie
cenowej.
Ceny jednostkowe wykonane w załączniku nr 2 do umowy obejmą wszelkie koszty związane z usługą
pralniczą, a w szczególności koszty czynności określonych w § 1 ust.2 / koszty drobnych usług
szwalniczych, transportu, opakowań, pakowania, zniesienia i wyniesienia asortymentu, będącego
przedmiotem usług pralniczych.
Zamawiający dopuszcza wprowadzoną w trakcie realizacji umowy ustawową zmianę stawki podatku VAT
na świadczone usługi. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w wysokości do 35% jego
całkowitej wartości, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia z tego tytułu żadnych roszczeń
finansowych.
§6
Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy dla wykonanych usług pralniczych.
Podstawę wystawienia faktury i zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu usługi stanowić będzie
protokół z prawidłowego wykonania usługi (Załącznik nr 1 do Umowy), każdorazowo potwierdzony przez
osoby upoważnione z poszczególnych jednostek, zawierające : rodzaj, ilość sztuk, datę przekazania
oraz datę zwrotu przekazanego do prania asortymentu.
Zapłata za wykonaną usługę, rozliczone wg cen jednostkowych zgodnych z ofertą, nastąpi przelewem, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z
załączonymi do niej protokołami z potwierdzeniami wykonanej usługi na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca uprawniony jest do obciążenia
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Faktura VAT, wraz z podanymi cenami jednostkowymi, winna być wystawiona w terminie do 2-go dnia
roboczego następnego miesiąca na adres:
Poczta Polska S.A.
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Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków,
NIP 525-000-73-13.
Poczta Polska S.A.
Fakturę i korespondencję związaną z realizacją umowy Wykonawca będzie przesyłał na adres:
Pion Infrastruktury
Wydział Administracji
ul. Pocztowa 2
44-200 Rybnik
§7
1. Strony zobowiązują się w okresie trwania niniejszej umowy do wzajemnej współpracy.
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy powierza się osobom
wymienionym w załącznikach nr 3 do umowy.
3. Osobą upoważnioną do rozliczeń z Wykonawcą jest : Iwona Morgalla.
4. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………...………………
§8
1. Podwykonawcy mogą realizować wyłącznie zakres usług wskazany w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców, tak jakby usługi te były wykonywane przez samego Wykonawcę.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niezależnie od faktu poniesienia szkody przez
Zamawiającego w następujących przypadkach :
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia brutto (zadania) określonego w § 5 ust.1,
2) za każdy dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu usług objętych niniejszą umową w wysokości 0,5 %
całkowitej wartości zamówienia brutto (zadania), określonego w § 5 ust. 1.
3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze towaru w wysokości 0,5 %
całkowitej wartości zamówienia brutto (zadania) określonego w § 5 ust. 1.
2. Strony dopuszczają kumulację kar umownych z tych samych i różnych tytułów.
3. W przypadku poniesienia szkody na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania usługi pralniczej, chyba, że
Zamawiający skorzysta z uprawnienia do wykonania zastępczego na zasadach określonych w § 4 ust. 4
umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z jego wierzytelności względem
zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi pralnicze.
6. W przypadku, gdy do zwłoki w wykonaniu usługi lub wadliwego wykonania usługi doszło na skutek
trudnych do przezwyciężenia przez Wykonawcę i niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub na
skutek okoliczności niezależnych od niego, Zamawiający na umotywowany i udokumentowany wniosek
Wykonawcy może zmniejszyć naliczone w oparciu o ust 1 pkt. 2 lub pkt. 3 kary umowne lub odstąpić od
ich naliczania. Zamawiający dokona oceny przedłożonych motywów i dokumentów przez Wykonawcę w
każdym indywidualnym przypadku.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. Wykonawca w takim wypadku może żądać wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jeżeli wyznaczył mu dodatkowy termin do jej
wykonania lub należytego wykonania. Odstąpienie musi być dokonane na piśmie ze wskazaniem
przyczyn. Powyższe nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych i nie uprawnia
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych od Zamawiającego.

PI.TPZKat.2600.1.2018
§ 11
1. Zgodnie z niniejszą umową dopuszczalne jest przedłużenie umowy w przypadku określonym w § 1 ust.
3 oraz zmiana w zakresie stawki VAT, określona w § 5 ust. 5, a nadto zmiany o charakterze
organizacyjnym bądź porządkowym.
2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących
swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. W przypadku pisemnych powiadomień czy oświadczeń za dostarczone uznaje się pismo przyjęte
bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty, jak i zwrócone przez Pocztę po
dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy.
3. Niedopełnienie obowiązku określonego ust. 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
dotychczasowy uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
§ 13
Strony zobowiązują się - tak w czasie trwania umowy, jak też po zakończeniu lub ustaniu z jakichkolwiek
przyczyn - do zachowania poufności wszystkich informacji, danych, dokumentów o charakterze technicznym,
handlowym nie ujawnionych do publicznej wiadomości, które były zebrane, zgromadzone w związku z
zawarciem i realizacją umowy. Naruszenie powyższych zobowiązań stanowić będzie podstawę roszczeń
odszkodowawczych wobec strony dopuszczającej się takich naruszeń.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się w przypadku powstałych na tle wykonania przedmiotu umowy sporów do
podejmowania prób ich polubownego rozwiązania. W przypadku nie uzgodnienia stanowisk sądem
właściwym miejscowo do rozwiązania roszczeń będzie Sąd Powszechny w Krakowie.
§ 15
Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych
jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1. Dowód przyjęcia/odbioru asortymentu.
2. Formularze cenowe-wykaz asortymentu
3. Dane kontaktowe
4. Protokół reklamacyjny
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy
Dowód przyjęcia / odbioru
z ………………………………..
(nazwa jednostki organizacyjnej PP S.A. i adres)
sporządzony w dniu …………………r.

Lp.

Asortyment

J.m.

1.

szt..

2.

szt.

3.

szt.

4.

szt.

5.

szt.

6.

szt.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

………………………………………..

Ilość

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

…………………………………….
…………………….. dnia ……………….

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 2 do zadania nr I

Wykaz asortymentu objętego usługą prania dla pokoi gościnnych PP S.A. w
OSSiR Mauritius w Szklarskiej Porębie

ilość

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość
netto [zł]
kol.4 x
kol.5

Stawka
VAT %

VAT [zł]
kol.6 x
kol.7

Wartość
brutto [zł]
kol.6 +
kol.8

3

4

5

6

7

8

9

kg

10500

Jednostka
miary

Lp.

Asortyment

1

kg

1400

3.
4.
5.
6.

2
Bielizna pościelowa
(ręczniki, poszewki,
poszwy,
prześcieradła)
Bielizna
gastronomiczna
(obrusy, nakładki,
serwetki)
Koce
narzuty
zasłony
bluza biała

kg
kg
kg
sztuka

100
150
50
30

7.

fartuch biały

sztuka

30

1.

2.

Razem:
Słownie brutto:
..............................................................................................................................................................

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 3 do zadania nr I
Wykaz jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
i osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcą

dotyczy: zadania nr I : Usługi pralnicze OSSiR Mauritius

Lp.

Nazwa jednostki i adres - osoba do kontaktu

1

2

1.

Częstotliwość
wykonywania usług

3
Kilka razy w miesiącu w
OSSiR Mauritius, ul. Dworcowa 6, Szklarska Poręba,
miarę potrzeb,
tel. 75 7172083, kierownik Ośrodka Magdalena
zgłoszenie telefoniczne
Dąbrowska-Chrzan
lub e-mail

Sposób odbioru/zwrotu
asortymentu do/z
prania
4
transport Wykonawcy

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 2 do zadania nr II
Wykaz asortymentu objętego usługą prania dla pokoi gościnnych PP S.A. w miejscowościach:
Przemyśl; Iwonicz Zdr.; Zaklików; Polańczyk; Cisna; Ustrzyki Dolne; Baligród; Łańcut; Bircza oraz POL
Rzeszów, PPO SO Przemyśl i Rzeszów

ilość

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość
netto [zł]
kol.4 x
kol.5

Stawka
VAT %

VAT [zł]
kol.6 x
kol.7

Wartość
brutto [zł]
kol.6 +
kol.8

3

4

5

6

7

8

9

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

980
1050
980
40
40
225
55
75
25
10
10
30
5
10

sztuka

44

sztuka

100

sztuka

35

sztuka

100

sztuka

100

Asortyment

Jednostka
miary

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

poszwa
poszewka
prześcieradło
ręcznik duży
ręcznik mały
ścierka
obrus duży
obrus mały
serwetka
Kołdra
Poduszka
Koc
Zasłona
Firanka
poszycia kamizelek
kuloodpornych
Koszula flanelowa
Kurtka robocza
ocieplana
Ubranie robocze –
spodnie
Ubranie robocze –
bluza

Lp.

15
16.
17.
18.
19.

Razem:
Słownie brutto:
..............................................................................................................................................................

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 3 do zadania nr II

Wykaz jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
i osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcą
dotyczy: zadania nr II : Usługi pralnicze Przemyśl; Iwonicz Zdr.; Zaklików; Polańczyk;
Cisna; Ustrzyki Dolne; Baligród; Łańcut; Bircza oraz POL Rzeszów, PPO SO Przemyśl i Rzeszów

Lp.

Nazwa jednostki i adres - osoba do kontaktu

Częstotliwość
wykonywania usług

Sposób odbioru/zwrotu
asortymentu do/z
prania

1

2

3

4

1 x w miesiącu
POL WT Rzeszów 35-088 Rzeszów, ul.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Matuszczaka 5; Krzysztof Wróbel –tel. 17 8540709
PPO SO Przemyśl, 37-700
1 x w miesiącu
2. Przemyśl,ul.Mickiewicza13,
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Sycz Janusz – tel. 502014272
1 x w miesiącu
PPO SO Rzeszów, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 9,
3.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Witkowski Krzysztof – tel. 502015340
1 x w miesiącu
PI OO ds. Nieruchomości Przemyśl ul. Mickiewicza
4.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
15; Wiesław Chuchra- tel.16 670 67 92
1 x w miesiącu
Urząd Pocztowy 38-440 Iwonicz Zdrój ul. Ks. Rąba 2
5.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
; Sobola Nina - 13 435 05 30
1 x w miesiącu
Urząd Pocztowy 37-470 Zaklików, ul. Mickiewicza 6,
6.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Jadwiga Bierut –tel.15 873 84 18
1 x w miesiącu
Urząd Pocztowy 38-610 Polańczyk ul. Zdrojowa 5;
7.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Lipka Małgorzata - tel. 13 469 21 00
1 x w miesiącu
Filia Urzędu Pocztowego 38-607 Cisna 7;
8.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Krystyna Gajda tel. - 13 468 63 30
Urząd Pocztowy 38-700 Ustrzyki Dolne ul. 29
1 x w miesiącu
9. Listopada 29;
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Wojtas Jarosław –tel. 13 461 13 47; 502014114
Urząd Pocztowy 38-606 Baligród ul. Bieszczadzka
1 x w miesiącu
10. 34
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Marcinkowska Urszula – tel. 13 468 40 48
Urząd Pocztowy 37-100 Łańcut;
1 x w miesiącu
11. ul. Królowej Elżbiety 8,
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Nyczaj Stanisław – tel. 17-225-21-13
1 x w miesiącu
Urząd Pocztowy 37-740 Bircza ul. Rynek 4;
12.
transport Wykonawcy*
zgłoszenie telefoniczne
Pacławska Dorota – tel. 16 672 50 82
* W przypadku utrudnień logistycznych Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania materiału
przeznaczonego do prania oraz zwrotu wypranego asortymentu przy pomocy przesyłek pocztowych/kurierskich
po każdorazowym uzgodnieniu tej formy z Zamawiającym.
1.

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 2 do zadania nr III
Wykaz asortymentu objętego usługą prania dla pokoi gościnnych PP S.A. w miejscowościach:
Wisła; Szczyrk

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ilość

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Wartość
netto [zł]
kol.4 x
kol.5

Stawka
VAT %

VAT [zł]
kol.6 x
kol.7

Wartość
brutto [zł]
kol.6 +
kol.8

3

4

5

6

7

8

9

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

770
770
770
10
20
230
130
15
15
305
35

Asortyment

Jednostka
miary

2
poszwa
prześcieradło
poszewka
narzuta
koc
obrus
serwetka
kołdra
poduszka
ścierki
ręczniki

Razem:
Słownie brutto:
..............................................................................................................................................................

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 3 do zadania nr III

Wykaz jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
i osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcą
dotyczy: zadania nr III : Usługi pralnicze Wisła; Szczyrk

Lp.

Nazwa jednostki i adres - osoba do kontaktu

1

2

1.

UP Wisła, Pl. Hoffa 1,
tel. 338577242, Katarzyna Ben,

2.

UP Szczyrk, ul. Beskidzka 101,
tel. 33 8191730, Korzeniowska Danuta,

Częstotliwość
wykonywania usług
3
Kilka razy w miesiącu w
miarę potrzeb,
zgłoszenie telefoniczne
lub e-mail
Kilka razy w miesiącu w
miarę potrzeb,
zgłoszenie telefoniczne
lub e-mail

Sposób odbioru/zwrotu
asortymentu do/z
prania
4
transport Wykonawcy

transport Wykonawcy

PI.TPZKat.2600.1.2018
Załącznik nr 4 do umowy

Protokół reklamacyjny
z ………………………………..
(nazwa jednostki organizacyjnej PP S.A.)
sporządzony w dniu …………………r.
Lp.

Asortyment

J.m.

Ilość

Opis wady wraz z żądaniem
Zamawiającego

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Usunięcie opisanych powyżej wad następuje w terminie określonym w umowie. Protokół reklamacyjny
wystawiono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Podpis przedstawiciela
Wykonawcy

……………………………………….

Podpis przedstawiciela
Zamawiającego

……………………………………….

