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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr..........................
zawarta w dniu ……………..…w Gdańsku, pomiędzy:
Pocztą

Polską

S.A.

z

siedzibą

w

Warszawie

przy

ul.

Rodziny

Hiszpańskich

8,

00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, pod numerem 0000334972 będącą płatnikiem
podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL: 525-000-73-13, Regon:
010684960, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
1. …………………… – ……………………………
2. …………………… –…………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
........................................ z siedzibą w ............................ przy ul.................................. wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ............................. pod numerem ..................
będącą

płatnikiem

..........................,

podatku od towarów i

Regon

........................,

o

usług, posiadającą
wpłaconym

numer

identyfikacyjny NIP

w .................kapitale

zakładowym

wynoszącym ………………… / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer identyfikacyjny NIP ...............................,
Regon ................................., PESEL ……………………..
reprezentowaną przez:
a)

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

b)

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

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG, które miałyby wpływ na ważność
niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Rozdział I Postanowienia ogólne
W

wyniku

wyboru

Wykonawcy

w

§1
postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

sektorowego

nr ......................, , prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy wody źródlanej lub mineralnej została zawarta niniejsza umowa.
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Rozdział II Przedmiot umowy
§2
1. Przedmiotem umowy są dostawy wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w
butelkach typu PET o pojemności 1,5 l lub wody źródlanej niegazowanej w pojemnikach
dostosowanych do urządzeń dozujących o pojemności od 18l do 20l wraz z elektrycznymi
urządzeniami dozującymi dla pracowników Poczty Polskiej S.A.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia …………………………………………… zamówienia w następujących
1

maksymalnych ilościach :
Część 1 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ................. szt. do jednostek organizacyjnych położonych w
województwie pomorskim.
Część 2 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ........................... szt. do jednostek organizacyjnych położonych
w województwie kujawsko - pomorskim.
Część 3 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ........................... szt. do jednostek organizacyjnych położonych
w województwie wielkopolskim i województwie lubuskim.
Część 4 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ........................... szt. do jednostek organizacyjnych położonych
w województwie zachodniopomorskim.
Część 5 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ........................... szt. do jednostek organizacyjnych położonych
w województwie warmińsko – mazurskim i województwie podlaskim.
Część 6 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5 l w ilości ........................... szt. do jednostek organizacyjnych położonych
w województwie łódzkim.
Część 7 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach dostosowanych do urządzeń dozujących o
pojemności od 18l do 20l w ilości ….szt wraz z elektrycznymi urządzeniami dozującymi w
ilości…do jednostek organizacyjnych położonych w województwie pomorskim.
Część 8 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach dostosowanych do urządzeń dozujących o
pojemności od 18l do 20l w ilości ….szt wraz z elektrycznymi urządzeniami dozującymi w
ilości…do jednostek organizacyjnych położonych w województwie kujawsko-pomorskim
Część 9 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach dostosowanych do urządzeń dozujących o
pojemności od 18l do 20l w ilości ….szt wraz z elektrycznymi urządzeniami dozującymi w

1

Części zamówienia nieobjęte ofertą Wykonawcy należy skreślić
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ilości…do

jednostek

organizacyjnych

położonych

w

województwie

wielkopolskim

i

województwie lubuskim.
Część 10 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach dostosowanych do urządzeń dozujących o
pojemności od 18l do 20l w ilości ….szt wraz z elektrycznymi urządzeniami dozującymi w
ilości…do jednostek organizacyjnych położonych w województwie zachodniopomorskim.
3. Dostarczana woda musi spełniać wymagania określone w przepisach wydanych przez Ministra
Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód
mineralnych, wód źródlanych i stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466), a także:
a) mieć okres przydatności do spożycia minimum 5,5 miesiąca licząc od daty podpisania (bez
uwag) pokwitowania dostawy. Informacja o terminie przydatności wody do spożycia musi
znajdować się na etykiecie lub opakowaniu wody.
b) woda w butelkach typu PET powinna posiadać ogólną zawartość soli mineralnych od 50 do
1500 mg/l, a gazowana – dodatkowo powinna posiadać nasycenie dwutlenkiem węgla
kształtujące się w przedziale od 1500 do 4000 mg/l CO2 (woda średnionasycona
dwutlenkiem węgla).
c) woda źródlana w pojemnikach o pojemności od 18l do 20l, powinna posiadać ogólną
zawartość soli mineralnych od 50 do 500 mg/l.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego świadectwa
jakości dostarczanej wody. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w/w dokumentu w
ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, zapłaci on karę umowną
w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o
30% ilości zawartych w formularzu oferty. Ewentualne zmniejszenie przedmiotu umowy
uzależnione jest od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz w okresie realizacji
zamówienia, tj. temperatury nie przekraczającej 28°C w pomieszczeniach zamkniętych i 25°C
na otwartej przestrzeni. Nie wykorzystanie maksymalnej ilości przedmiotu umowy w okresie
obowiązywania umowy nie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązku wykupienia nie
zrealizowanej wartości umowy, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z
tego tytułu.
6.

Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć urządzenia elektryczne dozujące wodę, które muszą:*
a) być zasilane energią elektryczną (220-240V/50Hz)
b) mieć moc max. 680 W,
c) posiadać zakres temperatury podawanej wody: zimna 7/10°C
d) mieć max. wysokość urządzenia z butlą od 1300 mm do 1500 mm z przeznaczeniem do
ustawienia na podłodze
e) posiadać certyfikat dotyczący stałej pracy urządzeń w sieci elektrycznej

7. Urządzenia dozujące powinny posiadać kabel zasilający przymocowany na stałe. W przypadku
braku takiej możliwości, Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji kabla stanowiącego
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odrębną część urządzenia. W sytuacji, nieodebrania kabla przez Wykonawcę Zamawiający nie
ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.
8. Montaż urządzeń dozujących nastąpi w miejscu do tego przeznaczonym, wcześniej wskazanym
przez osobę wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w danej jednostce Poczty Polskiej, zgodnie
z załącznikami 1g, 1h, 1i, 1j do umowy.
9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania
awarii dystrybutorów. Usuwanie awarii będzie możliwe codziennie w godzinach 8.00 -16.00, po
wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.
10. W ramach usuwania awarii dystrybutorów Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przystąpienia do naprawy urządzenia najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu
zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego elektronicznie przez Zamawiającego.
b) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia
telefonicznego, o którym mowa w lit. a) powyżej, zastąpić naprawiane urządzenie sprawnym
dystrybutorem.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i odebrania urządzeń dozujących wraz z
oprzyrządowaniem najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia umowy. Informację o
odebraniu wszystkich urządzeń wraz z oprzyrządowaniem oraz butlami, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w ciągu 3 tygodni od daty zakończenia przedmiotowej umowy.
12. Montaż, pierwsze uruchomienie i demontaż urządzeń dozujących odbywa się we własnym
zakresie i na koszt Wykonawcy.
13. Wykonawca nie pobiera kaucji zwrotnej za pojemniki.
14. Postanowienia ust. 6-13 dotyczą części 7-10 umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Rozdział III Warunki realizacji dostaw
§3
2

1. Miejsce realizacji dostaw :
Część 1 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5l do jednostek organizacyjnych położonych w województwie pomorskim.
Wykaz
miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1a.
Część 2 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5l do jednostek organizacyjnych położonych w województwie kujawsko pomorskim. Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1b.
Część 3 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5l do jednostek organizacyjnych położonych w województwie wielkopolskim
i województwie lubuskim. Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1c.
2

Części zamówienia nieobjęte ofertą Wykonawcy należy wykreślić
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Część 4 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET

o pojemności 1,5l

do jednostek

organizacyjnych położonych

w

województwie

zachodniopomorskim. Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1d.
Część 5 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5l do jednostek organizacyjnych położonych w województwie warmińskomazurskim i województwie podlaskim. Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1e.
Część 6 – dostawa wody źródlanej lub mineralnej (gazowanej i niegazowanej) w butelkach typu
PET o pojemności 1,5l do jednostek organizacyjnych położonych w województwie łódzkim.
Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 1f.
Część 7 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach o pojemności od 18l do 20l dostosowanych
do urządzeń dozujących do jednostek organizacyjnych położonych w województwie pomorskim.
Wykaz
miejsc dostaw i ilości dystrybutorów stanowi Załącznik nr 1g.
Część 8 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach o pojemności od 18l do 20l dostosowanych
do urządzeń dozujących do jednostek organizacyjnych położonych w województwie kujawsko pomorskim. Wykaz miejsc dostaw i ilości dystrybutorów stanowi Załącznik nr 1h.
Część 9 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach o pojemności od 18l do 20l dostosowanych
do urządzeń dozujących do jednostek

organizacyjnych położonych w

województwie

wielkopolskim i województwie lubuskim. Wykaz miejsc dostaw i ilości dystrybutorów stanowi
Załącznik nr 1i.
Część 10 – dostawa wody źródlanej w pojemnikach o pojemności od 18l do 20l dostosowanych
do urządzeń dozujących do jednostek

organizacyjnych położonych w

województwie

zachodniopomorskim. Wykaz miejsc dostaw i ilości dystrybutorów stanowi Załącznik nr 1j.
2. Dostawy wody nastąpią w terminie: dla Części 1, 2, 4, 7, 8, 10 do 4 dni roboczych, dla
Części 3, 5, 6 i 9 do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby drogą
3

elektroniczną przez Zamawiającego . Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Warunki realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień:
a) W przypadku części umowy 7-10 wskazanych w § 2 ust. 2 umowy montaż urządzeń
dozujących wodę o temperaturze 7-10°C w ilości wskazanej w załącznikach nr: 1g, 1h, 1i,
4

1j nastąpi w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia drogą elektroniczną
przez Zamawiającego.
b) Zamawiający przy składaniu zamówienia każdorazowo określi ilości oraz miejsca dostawy
przedmiotu umowy.

3
4
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c) Dostawy wody w butelkach typu PET do wskazanych lokalizacji stanowić będą wyłącznie
wielokrotność 6 butelek (zgrzewka).
d)

Strony ustalają, że jednorazowa dostawa wody do wskazanej w zamówieniu lokalizacji
będzie, w zależności od części umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 objętych ofertą
Wykonawcy, nie mniejsza niż 18 butelek wody źródlanej lub mineralnej gazowanej i
niegazowanej w butelkach typu pet o

pojemności 1,5l lub nie mniejszej niż 3 pojemniki

wody źródlanej o pojemności od 18l do 20l dostosowane do urządzeń dozujących.
e) W przypadku części umowy 7-10 wskazanych w § 2 ust. 2 umowy odbiór pustych butli o
pojemności 18l do 20l nastąpi przy realizacji dostawy wody źródlanej.
f)

Butelki z wodą powinny być zabezpieczone folią termokurczliwą lub być wyposażone w
specjalny uchwyt ułatwiający transport i wyładunek.

g) Wykonawca zobowiązuje się do wyładunku oraz wniesienia dostarczonej wody do miejsc
wskazanych przez pracownika PP S.A. odbierającego przedmiot umowy.
h) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do jednostek Poczty Polskiej S.A. w dni robocze:
od poniedziałku do piątku, zgodnie z godzinami otwarcia określonymi w Załącznikach nr
1a,1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j do umowy, własnym transportem, na własny koszt i
5

ryzyko .
i)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc dostaw w przypadku zmiany
lokalizacji którejkolwiek ze wskazanych w Załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,1g, 1h, 1i, 1j
do umowy jednostek Poczty Polskiej z zastrzeżeniem, że zmiany miejsc będą dotyczyć
lokalizacji w ramach województw wskazanych w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h,
1i, 1j., oraz ilość lokalizacji nie ulegnie zwiększeniu. O powyższej zmianie Zamawiający
powiadomi Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym

wyprzedzeniem, przed złożeniem

6

zamówienia do zmienionej lokalizacji .
j)

Dostawa nastąpi wraz z protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Dopuszcza się dokument potwierdzenia odbioru na druku Wykonawcy zawierającym:
- nazwę i adres Wykonawcy
- rodzaj dostarczanego/zwracanego asortymentu
- ilość jednostek/ilość butli
- wyznaczone miejsce na datę odbioru dostawy wody/zwrotu pustych butli o pojemności 18l
do 20l
- podpis odbierającego dostawę/zdającego puste butle o pojemności 18l do 20l pracownika
Poczty Polskiej.

5
6

Jak wyżej
Jak wyżej
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Rozdział IV Prawa i obowiązki Stron
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Realizowania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
b) Realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem,
na własny koszt i ryzyko.
c) Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego
statusu prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedziby i adresu, oraz
zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie
ponosi

odpowiedzialności

powiadomienia

za

skutek

nieprawidłowego

powiadomienia

lub

braku

o zaszłych zmianach przez Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz

oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni wskazany adres uznaje się jako
prawidłowo doręczone ze skutkiem prawnym.
d) Dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Zapewnienia odpowiednich warunków do odbioru przedmiotu umowy.
b) Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i miejscu dostawy, zgodnie ze złożonym
zamówieniem.
c) Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości i jakości oraz zgodności
ze złożonym zamówieniem.
d)

Zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozdział V Zawarcie i termin związania umową
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony liczony od daty jej zawarcia do dnia 30 września 2018r
bądź do wyczerpania łącznej wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy, w zależności od tego co
nastąpi pierwsze.
§6
Umowa może być rozwiązana wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale IX umowy.
Rozdział VI Wartość umowy
§7
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy, określona na podstawie oferty z dnia ........... złożonej
przez Wykonawcę wynosi: brutto .............. zł ( słownie złotych:...............), w tym wartość netto
............... zł, kwota podatku VAT ....................... zł., w tym:
a) w Części 1 - ...............................................
b) w Części 2 - ...............................................

PI.TPZGD.2600.004.2018
c) w Części 3 - ...............................................
d) w Części 4 - ...............................................
e) w Części 5 - …………………………………
f)

w Części 6 - …………………………………

g) w Części 7 - …………………………………
h) w Części 8 - …………………………………
i)

w Części 9 - …………………………………

j)

w Części 10 - …………………………………

7

2. Cena, o której mowa w ust.1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty
składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami
zawartymi w SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku dostawy.
3. Cena jednostkowa brutto ujęta w Formularzu oferty oraz wartość przedmiotu umowy określona w
ust.1 są niezmienne przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie
obowiązywania umowy wartość zamawianej wody nie ulegnie zmianie. Koszty takiej zmiany
ponosi Wykonawca.
4. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczoną i przyjętą
przez Zamawiającego dostawę, potwierdzoną podpisanym dokumentem odbioru.

Rozdział VII Warunki płatności
§8
Zapłata wynikająca z realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie po każdej zrealizowanej
dostawie na podstawie faktur VAT/rachunku wystawionych przez Wykonawcę. Faktura VAT/ rachunek
wystawiana będzie osobno za każde zrealizowane zamówienie złożone przez Zamawiającego w
danym terminie.
§9
1. Podstawą

do

wystawienia

przez

Wykonawcę

faktur

VAT/rachunku

będą

dokumenty

potwierdzające odbiór przedmiotu umowy potwierdzone przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek za dostawę nie później niż w ciągu 7
dni od daty odbioru przedmiotu dostawy. Podstawą do wystawienia faktur VAT/rachunku są
potwierdzenia odbioru podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2.

Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13.
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Faktury i wszelką korespondencję Wykonawca będzie przesyłać na adres Pionu Infrastruktury
Wydziału Zaopatrzenia, na terenie którego wykonywana będzie dostawa:
W przypadku Części 1
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8,
80-940 Gdańsk

W przypadku Części 2
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Jagiellońska 6,
85-950 Bydgoszcz

W przypadku Części 3
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17,
60-943 Poznań

W przypadku Części 4
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
Al. Niepodległości 41/42,
70-940 Szczecin
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W przypadku Części 5
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 11
16-001 Kleosin

W przypadku Części 6
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Obywatelska 121/129
90-945 Łódź

W przypadku Części 7
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8,
80-940 Gdańsk

W przypadku Części 8
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Jagiellońska 6,
85-950 Bydgoszcz

W przypadku Części 9
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
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Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17,
60-943 Poznań

W przypadku Części 10
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
Al. Niepodległości 41/42,
70-940 Szczecin
3. Na fakturach/rachunkach należy umieścić:
a) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13;
b) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ..........................
4. Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za dostawę, sporządzonej na podstawie
pokwitowań odbioru przedmiotu umowy podpisanych przez pracownika Poczty Polskiej S.A. w
danej jednostce/komórce organizacyjnej odbierającego dostawę wody, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT/rachunku.
5. Do faktury każdorazowo zostaną załączone pokwitowania odbioru przedmiotu umowy podpisane
przez pracownika Poczty Polskiej S.A. w danej jednostce/komórce organizacyjnej odbierającego
dostawę wody.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie
Polski i poza jej granicami, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę ceny, o której mowa
w § 7 ust. 1 umowy.
10. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na
osobę/podmiot trzeci (w tym na podwykonawców) cesji wierzytelności w całości lub w części
wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
11. Zamawiający nie ponosi skutków opóźnienia w zapłacie w przypadku wystawienia przez
Wykonawcę nieprawidłowych faktur VAT/rachunku.

PI.TPZGD.2600.004.2018
Rozdział VIII Reklamacje
§ 10
1. Upoważnionymi do składania reklamacji są osoby odpowiedzialne za realizację umowy
wymienione w § 14 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach ilościowych bądź
wadach jakościowych w terminie do 5 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego dokona
wymiany wadliwego jakościowo przedmiotu dostawy lub uzupełni brakujące ilości przedmiotu
dostawy, dostarczając je na swój koszt do jednostki Poczty Polskiej, która zgłosiła wady lub braki
ilościowe.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w jednostce Poczty Polskiej S.A., zgodnie z Załącznikami nr
1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i,1j do umowy przez pracownika PP S.A. W przypadku, gdy Wykonawca
dostarczy asortyment, który nie będzie przedmiotem zamówienia lub inny niż wskazany w Ofercie
(np: herbata, kawa, kubki itp.), zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru po uzyskaniu
8

informacji od Zamawiającego .
5. Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila na adres wskazany w § 14 ust. 2
umowy.

Rozdział IX Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu; w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy
– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,
c) w

przypadku, gdy nastąpi likwidacja Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższej okoliczności,
d) w przypadku, gdy jakakolwiek część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczającym – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym

przez

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania dostaw lub nie rozpoczął realizacji
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dostaw zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiającego,
f)

w przypadku, gdy Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub
niezgodnie z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,

g) w przypadku, gdy Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia
– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 145 a ustawy Pzp.

Rozdział X Kary umowne
§ 12
1. Zamawiający, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
poza przypadkiem określonym w § 2 ust. 4 umowy, zastrzega sobie prawo do naliczenia kar
umownych w następujących przypadkach:
a) Za opóźnienie Wykonawcy w realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 7 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w poszczególnych miejscach
dostawy, nie mniej jednak niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy w
danej lokalizacji. Za pierwszy dzień opóźnienia uważa się następny dzień roboczy po upływie
terminu, o którym mowa w § 3 ust 2,
b) W przypadku części umowy 7-10 wskazanych w § 2 ust. 2 umowy za nieterminową naprawę
lub wymianę urządzenia dozującego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
c) Za niewykonanie całości umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowna w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust 1,
d) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy częściowej przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto
niezrealizowanej dostawy częściowej,
e) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto
określonej w § 7 ust. 1 umowy,
f)

Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznej wartości brutto
określonej w § 7 ust. 1 umowy z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły
wyższej.
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2. Jeżeli

opóźnienie

w

dostawie

wody

w

jakiejkolwiek

lokalizacji

przekroczy

14

dni

kalendarzowych,
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części umowy, bez
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej

realizacji i obowiązku wykupienia

niezrealizowanej części umowy, a ponadto zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa
w ust. 1 lit. d),
4. Ustanowione w ust. 1 lit. a) – d) kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
z Kodeksu cywilnego jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
7. Wykonawcy wynikającego z wystawionej/ego przez niego faktury VAT/rachunku, 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.

Rozdział XI Siła wyższa
§ 13
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.
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Rozdział XII Postanowienia końcowe
§ 14

1. Umowę nadzoruje i realizuje:
W przypadku Części 1:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

W przypadku Części 2:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz.

W przypadku Części 3:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.

W przypadku Części 4:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin.

W przypadku Części 5:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Seweryna Pieniężnego 19
10-940 Olsztyn
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W przypadku Części 6:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Obywatelska 121/129
90-945 Łódź

W przypadku Części 7:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk

W przypadku Części 8:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz.

W przypadku Części 9:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań

W przypadku Części 10:
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia
Al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: …………………………….., Kierownik
Wydziału Zaopatrzenia.
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Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za składanie zamówień,
monitorowanie należytego wykonania umowy i naliczanie kar umownych odpowiadają:
W przypadku Części 1
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail…….......…..
W przypadku Części 2
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 3
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 4
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 5
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 6
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 7
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail………........
W przypadku Części 8
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 9
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W przypadku Części 10
a) ………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
b) ………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........

2. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: Pan/Pani* …………….............................
tel.: ……….............................., e-mail: ………..…………………………

3. Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
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pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

4. 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
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym
terminie, stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sadową. Spory będą rozstrzygane
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta Gdańska.
§ 16
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności, za wyjątkiem opisanym w § 3 ust.3 lit. i) oraz w § 14 ust. 3 i 4 umowy.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
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1.Wykaz miejsc dostaw – Załączniki nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i,1j do umowy
2. Kopia Formularza oferty (oferta Wykonawcy) - Załącznik nr 2 do umowy
3. Protokół odbioru – Załącznik nr 3 do umowy

ZAMAWIAJĄCY
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Załączniki niedotyczące oferty Wykonawcy należy wykreślić

WYKONAWCA

PI.TPZGD.2600.004.2018
Załącznik nr 3 do umowy
…………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Protokół odbioru

1. Potwierdzam odbiór dostawy wody:
•

w butelkach typu PET o pojemności 1,5l – gazowanej w ilości ……..........sztuk*

•

w butelkach typu PET o pojemności 1,5l – niegazowanej w ilości ………..sztuk*

•

w butlach o pojemności 18l do 20l w ilości …………..sztuk*

……………………………
(data odbioru)

………..…………………………
(podpis pracownika Poczty Polskiej)

2. Potwierdzam zwrot pustych butli o pojemności 18l do 20l w ilości …………..sztuk*

……………………………
(data zwrotu)

* - niepotrzebne skreślić.

………..…………………………
(podpis pracownika Poczty Polskiej)

