Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.066.2018

Poznań, dnia 01.08.2018 r.
ZATWIERDZAM:

DYREKTOR OPERACYJNY
ds. ADMINISTRACJI PÓŁNOC

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO
PIONEM INFRASTRUKTURY

/-/ Gustaw Czarnowski

/-/ Marek Kostrzewa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Sukcesywna dostawa plomb samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1; KL2
oraz saszetek zabezpieczanych plombą plastikową”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” zastąpione
jest skrótem SIWZ

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.066.2018

Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
"Poczta Polska S.A."
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest przez:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
będące jednostką organizacyjną Poczty Polskiej S. A.
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy adresować do jednostki organizacyjnej
Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa plomb samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków
do kaset listowych KL1; KL2 oraz saszetek zabezpieczanych plombą plastikową w ilościach, rodzajach oraz
cenach jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
Formularza ofertowego.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do projektu umowy oraz w Załączniku nr 2a
do projektu umowy – Norma zakładowa.
3. Przedmiot

zamówienia

powinien

być

fabrycznie

nowy,

bez

śladów

używania,

pełnowartościowy,

nieregenerowany, nierefabrykowany, niewchodzący wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład
innych rzeczy lub materiałów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 10% ilości przedmiotu zamówienia określonego
w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, co nie
będzie stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania
umowy.
5. Ponadto, Zamawiający w zależności od faktycznego zapotrzebowania, w ramach asortymentu określonego
w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, zastrzega
sobie prawo do zwiększenia ilości jednego rodzaju zamawianego asortymentu kosztem ograniczenia ilości
innego rodzaju asortymentu, w granicach ogólnej wartości brutto umowy przy czym Wykonawcy nie będą
przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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6. Dostawy przedmiotu

zamówienia

będą realizowane

w

dwóch częściach do

miejsc

określonych

w Załączniku nr 3 do projektu umowy w następujących terminach:
1) pierwsza część dostawy przedmiotu umowy – w ilościach określonych w Załączniku nr 4 do projektu
umowy w termie do 40 dni od daty zatwierdzenia wzorów (podpisany protokół odbioru wstępnego z
wynikiem pozytywnym – Załącznik nr 5 do projektu umowy),
2) druga część dostawy przedmiotu umowy – w ilościach określonych w Załączniku nr 4 do projektu
umowy w terminie do 31 marca 2019 roku.
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
8. Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia do dnia 31.05.2019 roku lub do czasu wyczerpania łącznej
wartości brutto umowy przed upływem wskazanego terminu.
Pożądany termin podpisania umowy: 10.09.2018 r.
9. Podstawy i warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3
do SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych
dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.: wykażą się zrealizowaniem co najmniej 2
dostaw plomb plastikowych na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.
2. Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza w
oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z
Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku
do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złożenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
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4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w „Wykazie”, wykonanych głównych dostaw
odpowiadających rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, rozumie co najmniej 2
dostawy plomb plastikowych na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.
Określenie podmiotów dostaw następuje przez podanie ich nazw i adresów w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
Zamawiający wyjaśnia, iż dokonując oceny wykonanych dostaw podanych w wykazie uzna wyłącznie te,
które będą zawierały dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
5) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka
cywilna.
6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub wydruku ze strony internetowej CEIDG lub przez
pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda
przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład podmiotów
występujących wspólnie.
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7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

3)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę wg wskazań określonych w SIWZ.

4)

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub
wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego w
odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca określonego w pkt 8 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI.TPZPoz.2600.066.2018 „Dostawa plomb
samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1; KL2 oraz saszetek
zabezpieczanych plombą plastikową.” z dopiskiem: "nie otwierać przed 13.08.2018 r.
godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.

5)

Opakowanie oferty
a) Ofertę

należy

złożyć

w

nieprzejrzystym,

zamkniętym

opakowaniu.

Opakowanie

należy

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją

„OFERTA

–

PI.TPZPoz.2600.066.2018

„Dostawa

plomb

samozaciskowych

(plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1; KL2 oraz saszetek zabezpieczanych
plombą plastikową”, z dopiskiem: "nie otwierać przed 13.08.2018 r. godz. 11:00".
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
2) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub
sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi być podana w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena ofertowa
musi uwzględniać podatek VAT.
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4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń i sumowań
dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Magdalena Kurczewska
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VII. TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
3)

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

4) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca w
momencie jej wprowadzenia.
5) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
6) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać poproszony do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
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2. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej strony
nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
7. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem,
iż cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty Wykonawcy
oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
3. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie i miejscu
podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o zakończeniu
postępowania.
5. W przypadku unieważnienia postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani o unieważnieniu.

Rozdział XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto najpóźniej w dacie zawarcia
umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej Beneficjentem jest: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa,
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025
tytułem: „ZABEZPIECZENIE – AAD Północ – PI.TPZPoz.2600.066.2018 Dostawa plomb samozaciskowych
(plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1; KL2, saszetek zabezpieczanych plombą plastikową”
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Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyn,
2) prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta,
wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej, nie ma
możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o zamówienie
doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części,
3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania
nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem

danych

osobowych

wskazanych

we

wszelkich

dokumentach

przekazanych

Zamawiającemu lub w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@pocztapolska.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia nr PI.TPZPoz.2600.066.2018,
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub okres niezbędny do realizacji umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, w zależności co nastąpi później’.
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5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
6) osoby, których dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
−

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

7) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
9) podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w postępowaniu oraz do zawarcia i
wykonywania umowy.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz dostaw – WZÓR
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami
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......................................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

NIP

……………………………………………............…………….

REGON

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….

W związku z ogłoszonym postępowaniem n a
Sukcesywna dostawa plomb samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1; KL2
oraz saszetek zabezpieczanych plombą plastikową

I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:
Cena ofertowa brutto:

………………………………………………………….

słownie cena ofertowa brutto:

……………………………………………………………………………………

Zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo-cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
II. Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
III. Oświadczamy, że:
1. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
2. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje
do przygotowania oferty,
3. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu składania
ofert.
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1

4. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
2

zamówienia w niniejszym postępowaniu .

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....................................................................................
(pieczątka imienna)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Rodzaj materiału

Opis przedmiotu umowy

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Plomba plastikowa do
zabezpieczania torebek na klucze,
portfeli, saszetek – żółta

2

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą – biała

Lp.

3

4

5

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą do
oczek – biała
Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą do
kontenerów i skrzyń - czerwona
Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z dużą flagą do
worków pocztowych – czerwona

Zgodnie z załącznikiem
nr 2 do umowy
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 1)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 2)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 3)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 4)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(Rysunek 5)

100
szt.

1 128

100
szt.

4 718

100
szt.

4 571

100
szt.

19 487

100
szt.

11 155

100
szt.

408

6

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) okrągła – biała

7

Plomba plastikowa kłódkowa

Zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do umowy

szt.

1 000

8

Zatrzask do kaset listowych
KL1, KL2

Zgodnie z załącznikiem
nr 2b do umowy
(rysunek pokrywy kasety)

szt.

189

9

Saszetka zabezpieczana plombą
plastikową

Zgodnie z załącznikiem
nr 2 do umowy

szt.

259

10

Wartość netto w złotych (suma wierszy 1 do 9 z kolumny 7)

11

Wartość podatku VAT (obliczona od wartości z wiersza 10)

12

Wartość brutto w złotych (suma wierszy 10 i 11)

Wartość netto
iloczyn
kolumny
5i6
7.

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

.............................. dn. ................. 2018 roku

....................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa plomb samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków do kaset listowych KL1;
KL2 oraz saszetek zabezpieczanych plombą plastikową

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................
Wykaz wykonanych oraz w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Data wykonania
Lp.

1

Główne dostawy

Wartość brutto

2

Podmiot
Rozpoczęcie
(miesiąc/rok)

zakończenie
(miesiąc/rok)

4

5

3

6

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że dostawy te wykonane zostały należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie
zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 ppkt 4) SIWZ w wykazie należy przedstawić co najmniej 2 dostawy
plomb plastikowych na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.

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

...................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr ………………………………
zawarta w dniu …………………. 2018 roku w Poznaniu pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00–940 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000334972, NIP: 525–000–73–13, kapitał zakładowy
774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1. ……………………………………………. - …………………………………. – data i nr pełnomocnictwa
2. ……………………………………………. - …………………………………. – data i nr pełnomocnictwa
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ w
Gdańsku, z siedzibą przy ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, który jest jednostką organizacyjną Poczty
Polskiej S.A. zwaną dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..........................................., z siedzibą w ………………….przy ulicy ……………….………….., kod pocztowy
……
…..........,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzącego
przez
Sąd
Rejonowy……………............. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
………………………..., kapitał zakładowy w wysokości ……………….…… zł /kapitał zakładowy w wysokości
…………… zł – - wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych), NIP…....……………,
REGON ………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: (w
przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać datę i nr pełnomocnictwa)
1.…………………………………………….. - ………………………………..
2. …………………………………………….. - ………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię
i
nazwisko)
…………………………………………..…………
PESEL:
……………………….
zamieszkałym/ą w ………………………. przy ulicy ………………………., kod pocztowy ……. - …………,
przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………………… z siedzibą w ……………………….. przy ulicy
………………..., kod pocztowy …….- …………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……………….….., REGON: ………………..…, zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

1.

2.
3.

4.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa plomb samozaciskowych (plastikowych), zatrzasków do
kaset listowych KL1; KL2 oraz saszetek zabezpieczanych plombą plastikową w ilościach, rodzajach oraz
cenach jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1
do umowy.
Opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2 do umowy, Załącznik nr 2a do umowy – Norma
zakładowa.
Przedmiot umowy powinien być fabrycznie nowy, bez śladów używania, pełnowartościowy,
nieregenerowany, nierefabrykowany, niewchodzący wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w
skład innych rzeczy lub materiałów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 10% ilości przedmiotu umowy określonego
w Załączniku nr 1 do umowy, co nie będzie stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze
strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
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Zamawiający w zależności od faktycznego zapotrzebowania w ramach asortymentu określonego
w Załączniku nr 1 do umowy, zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości jednego rodzaju
zamawianego asortymentu kosztem ograniczenia ilości innego rodzaju asortymentu, w granicach
ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, przy czym Wykonawcy nie będą
przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

§2
Termin wykonania wzorów
Rozpoczęcie produkcji seryjnej musi być poprzedzone uzyskaniem od Zamawiającego zatwierdzenia
przedstawionych przez Wykonawcę wzorów asortymentów pod względem zgodności z opisem
technicznym, stanowiącym Załącznik nr 2 i 2a do umowy. W tym celu Wykonawca dostarczy na swój
koszt, w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ Wydziału Zaopatrzenia w Poznaniu ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, po 10
sztuk wzoru z każdego rodzaju zamawianego asortymentu plomb samozaciskowych (plastikowych) oraz
po 2 sztuki zatrzasków do kaset listowych i saszetek zabezpieczanych plombą plastikową. Zamawiający
potwierdzi e-mailem na adres: ………………………………… odbiór wstępny przekazanych wzorów,
protokołem odbioru wstępnego (Załącznik nr 5 do umowy), w terminie 5 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
Zatwierdzone egzemplarze wzorów pozostaną u Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do
dokonania odbiorów końcowych poszczególnych dostaw przedmiotu zamówienia.
W razie niezatwierdzenia wzorów Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - 5 dni na przedstawienie
nowych wzorów.
W przypadku niedostarczenia wzorów lub ich niezatwierdzenia przez Zamawiającego w dodatkowym
terminie, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co spowoduje
również naliczenie kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) umowy.
Warunki realizacji dostaw, reklamacji
§3
Przedmiot umowy należy dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (magazynu)
znajdującego się na obszarze danej jednostki Poczty Polskiej S.A. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
umowy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godz. 8ºº do 14ºº.
Dostawa przedmiotu umowy powinna być realizowana zgodnie z opisem przedmiotu umowy określonym
w Załączniku nr 2, 2a do umowy.
Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane w dwóch częściach do miejsc określonych
w Załączniku nr 3 do umowy w następujących terminach:
3) pierwsza część dostawy przedmiotu umowy – Wykonawca zrealizuje dostawy do 40 dni od daty
zatwierdzenia wzorów (podpisany protokół odbioru wstępnego z wynikiem pozytywnym – Załącznik
nr 5 do umowy), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy,
4) druga część dostawy przedmiotu umowy – Wykonawca zrealizuje dostawy do 31 marca 2019 roku
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.
Wykonawca poinformuje telefonicznie lub e-mailem o terminie dostawy, osoby wyznaczone do kontaktu
wymienione w Załączniku nr 3 do umowy, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Przedstawiciel Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu umowy sprawdzi, czy przedmiot dostawy
jest dobrej jakości, w szczególności zgodny z zatwierdzonymi egzemplarzami wzorów, zgodny pod
względem ilościowym, specyfikacją asortymentową dostarczonego przedmiotu umowy oraz czy nie nosi
śladów uszkodzeń czy ingerencji zewnętrznej.
Potwierdzeniem realizacji dostawy przez Wykonawcę będzie protokół odbioru ilościowego, stanowiący
Załącznik nr 6 do umowy, sporządzony przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół
odbioru ilościowego, gdy dostawa zostanie odebrana z wynikiem pozytywnym, zostanie przekazany
Wykonawcy w formie elektronicznej zgodnie z § 14 ust. 3 umowy nie później niż 3 dnia roboczego od
daty dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do
sporządzenia stosownej adnotacji w protokole odbioru ilościowego i przekazania go osobie realizującej
umowę ze strony Zamawiającego wymienionej w § 14 ust. 2 umowy. Podpisana kopia protokołu odbioru
ilościowego z zastrzeżeniami zostanie przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej, zgodnie z § 14
ust. 3 umowy, nie później niż 5 dnia roboczego od daty dostawy. Protokół uważa się za przekazany w
momencie wysłania e-maila do Wykonawcy.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument zawierający specyfikację
asortymentową zamówienia.
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9. Upoważnionymi do złożenia reklamacji są osoby wskazane w § 14 ust. 1, 2 umowy. Reklamacje
składane będą w formie elektronicznej na adres e-mail lub faks wskazane w § 14 ust. 3 umowy.
Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila do Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego
przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie braków oraz wymianę wadliwego lub uszkodzonego
przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad:
1) w przypadku stwierdzenia niezgodności (braki ilościowe, uszkodzone opakowania, inne
zastrzeżenia) w dostawie, które zostały opisane w protokole odbioru ilościowego, Wykonawca na
swój koszt dokona uzupełnień lub wymiany w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania
negatywnego protokołu ilościowego odbioru dostawy. Protokół odbioru ilościowego stanowi
Załącznik nr 6 do umowy,
2) w przypadku stwierdzenia wad, w tym wad ukrytych, lub uszkodzeń przedmiotu umowy, opisanych
w protokole reklamacyjnym, Wykonawca na swój koszt dokona wymiany wadliwego lub
uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji. Protokół reklamacyjny stanowi Załącznik nr 7 do umowy.
11. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie reklamowanego przedmiotu umowy,
zastrzegając sobie prawo do naliczania kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt. 6 umowy.
Zobowiązania Stron
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
2) dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, dobrej jakości bez braków i wad technicznych,
3) dostarczenia przedmiotu umowy w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem
w transporcie,
4) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości oraz jakości przedmiotu umowy poprzez uzupełnienie
braków lub wymianę na inny, bez uszkodzeń i wad, na zasadach określonych w § 3 ust. 10 umowy,
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na
termin wykonania dostaw,
6) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu
prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedzib i adresu, oraz zmian danych,
których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego powiadomienia o zaszłych zmianach przez
Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni
wskazany adres, uznaje się, jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru zamawianego przedmiotu umowy, sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod
względem zgodności z Załącznikiem nr 2, 2a do umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego z wynikiem pozytywnym lub
negatywnym (Załącznik nr 6 do umowy),
2) zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.
Termin realizacji umowy
§5
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2019 roku lub do czasu wyczerpania łącznej
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 przed upływem wskazanego terminu.
Wartość umowy
§6
1. Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy:
−

netto: …………………… zł

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

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

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

Gwarancja
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy,
liczony od dnia dokonania odbioru danej części dostawy przedmiotu umowy, tj. od daty podpisania
protokołu odbioru ilościowego z wynikiem pozytywnym.
2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne,
w tym wady ukryte i prawne dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy
o zaistniałej wadzie.
Kary umowne
§9
1. Zamawiający, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zastrzega
sobie prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
1) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zmawiającego albo wypowiedzenia umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości brutto umowy
określonej w § 6 ust. 1 umowy,
2) nie rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuowania
jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w wysokości 20% wartości brutto
umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy,
3) opóźnienia w dokonaniu dostawy przedmiotu umowy do wskazanego miejsca lokalizacji w
wysokości 50,00 złotych za każdy dzień. Po upływie 10 dni roboczych od ustalonej daty realizacji,
dostawę uznaje się za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w
wysokości 40% wartości brutto danej dostawy,
4) stwierdzenia niezgodności w dostawie przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 2, 2a do
umowy, braki ilościowe, uszkodzenia, mylny asortyment) w wysokości 5% wartości brutto dostawy,
której przypadek dotyczy,
5) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych i usunięciu wad opisanych w protokole odbioru
ilościowego w wysokości 50,00 złotych za każdy dzień, liczony po upływie terminu, o którym mowa
w § 3 ust. 10 pkt. 1 umowy,
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6) za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy w ramach reklamacji opisanych w protokole
reklamacyjnym w wysokości 50,00 złotych za każdy dzień, liczony po upływie terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 10 pkt. 2 umowy.
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Ustanowione w ust. 1 pkt 2) – 6) kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalniają Wykonawcy
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionych przez niego faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy jednoczesnym
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na
podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 14 ust. 1 umowy.
Roszczenia
§ 10
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
§ 11
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
3
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi
do zawarcia umowy,
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, w terminie nie
dostarczył przedmiotu umowy lub jego części, nie zrealizował reklamacji na zawiadomienie
Zamawiającego,
a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe niż 10 dni roboczych, z konsekwencjami
określonymi w § 9 ust. 1 umowy,
5) zmiany ceny za asortyment niezgodnie z postanowieniami umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
3. Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.
3.
4.

3

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

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

3.

4.

5.

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

Przepisy końcowe
§ 14
1. Umowę nadzoruje i realizuje: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ Wydział Zaopatrzenia w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60 – 943 Poznań.
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: ……………………………………..…………..
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego wykonania
umowy, zgłaszania reklamacji, naliczania kar umownych i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania
umowy odpowiada: ………………………………………………………..
− tel. ……………………………
− e-mail …………………………………………
3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: …………………………………..…………………..
− tel. ……………………………
− e-mail …………………………………………
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o tych zmianach. Zmiany
takie nie są zmianami niniejszej umowy w rozumieniu § 16 i nie wymagają formy pisemnej w formie
aneksu.
§ 15
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Poznaniu.
§ 16
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
§14 ust. 4 umowy.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. W niniejszej
umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Nr 2 – Opis przedmiotu umowy
Nr 2a – Norma zakładowa ZN-PP-24042:2013
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Nr 3 – Wykaz – dane do faktur, miejsca dostaw, osoby do kontaktu
Nr 4 – Harmonogram dostaw
Nr 5 – Protokół odbioru wstępnego
Nr 6 – Protokół odbioru ilościowego
Nr 7 – Protokół reklamacyjny

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)..
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.

Rodzaj materiału

Opis przedmiotu umowy

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Plomba plastikowa do
zabezpieczania torebek na klucze,
portfeli, saszetek – żółta

2

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą – biała

3

4

5

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą do
oczek – biała
Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z małą flagą do
kontenerów i skrzyń - czerwona
Plomba samozaciskowa
(plastikowa) z dużą flagą do
worków pocztowych – czerwona

Zgodnie z załącznikiem
nr 2 do umowy
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 1)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 2)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 3)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(rysunek 4)
Zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013
(Rysunek 5)

100
szt.

1 128

100
szt.

4 718

100
szt.

4 571

100
szt.

19 487

100
szt.

11 155

100
szt.

408

6

Plomba samozaciskowa
(plastikowa) okrągła – biała

7

Plomba plastikowa kłódkowa

Zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do umowy

szt.

1 000

8

Zatrzask do kaset listowych
KL1, KL2

Zgodnie z załącznikiem
nr 2b do umowy
(rysunek pokrywy kasety)

szt.

189

9

Saszetka zabezpieczana plombą
plastikową

Zgodnie z załącznikiem
nr 2 do umowy

szt.

259

10

Wartość netto w złotych (suma wierszy 1 do 9 z kolumny 7)

11

Wartość podatku VAT (obliczona od wartości z wiersza 10)

12

Wartość brutto w złotych (suma wierszy 10 i 11)

Wartość
netto
iloczyn
kolumny
5i6
7.

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

.............................. dn. ................. 2018 roku

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

……………………………….
pieczątka firmowa Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu umowy

1.

Plomba plastikowa do zabezpieczania torebek na klucze, portfeli, saszetek:
- materiał – polipropylen odporny na temperaturę w zakresie od -20 do +80 st. C,
- plomba przybiera kształt grotu, który po wprowadzeniu w szczelinę komory plombującej zakleszcza się
bezpowrotnie (aplikacja ręczna),
- usunięcie plomby następuje poprzez jej wyłamanie ze szczeliny komory plombującej,
- numeracja sekwencyjna: 6 lub 7 cyfr,
- długość plomby – 23 mm,
- wymiar płytki – 10 mm x 10 mm,
- wymiar grotu (wys./szer.) – 10 mm x 8 mm,
- złączone w blisterach po 10 szt., pakowane po 25 blisterów,
- kolor żółty.

2.

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do worków lniano – konopnych (nadmiarowych) zaciskanych na
szyjce worka wykonana zgodnie z Normą Zakładową ZN-PP-24042:2013 - Sprzęt pocztowy - Plomby
samozaciskowe - Wymagania ogólne - rysunek 1,
- kolor biały.

3.

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do worków lniano - konopnych (nadmiarowych) przewlekana
przez otwory oczek obuwniczych wykonana zgodnie z Normą Zakładową ZN-PP-24042:2013 - Sprzęt pocztowy Plomby samozaciskowe - Wymagania ogólne - rysunek 2,
- kolor biały.

4.

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do kontenerów i skrzyń wykonana zgodnie z Normą Zakładową
ZN-PP-24042:2013 - Sprzęt pocztowy - Plomby samozaciskowe - wymagania ogólne - rysunek 3,
- kolor czerwony.

5.

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z dużą flagą do worków polipropylenowych, poliestrowych, EMS POCZTEX,
lotniczych i uniwersalnych wykonana zgodnie z Normą Zakładową ZN-PP-24042:2013 - Sprzęt pocztowy - Plomby
samozaciskowe - Wymagania ogólne - rysunek 4,
- kolor czerwony,
- konfekcjonowana po 10 lub 20 sztuk w kolejności numerycznej,
- w opakowaniu zbiorczym (300 lub 500 sztuk) należy zachować ciągłość numeryczną.

6.

Plomba samozaciskowa okrągła (plastikowa) do kaset metalowych, kaset wypłatomatów, parkomatów itp.
wykonana zgodnie Normą Zakładową ZN-P-24042:2013 - Sprzęt pocztowy - Plomby samozaciskowe Wymagania ogólne – rysunek 5
- kolor biały.

7.

8.

Plomba plastikowa kłódkowa:
- korpus plomby wykonany z kopolimeru polipropylenu o wysokiej gęstości,
- pierścień zamykający plombę stalowy o średnicy 1 mm z tolerancją +0,1 mm,
- długość plomby – 98 mm z tolerancją ± 2 mm,
- numeracja sekwencyjna: 6 lub 7 cyfr,
- naniesiony kod kreskowy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien być wykonany z poliacetalu POM i wytrzymywać bez uszkodzeń 10 tys. cykli
otwarcia. Jego konstrukcja powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wypadnięciem z kasety i uniemożliwiać
samoczynne otwieranie kasety. Konstrukcja mechanizmu zatrzaskowego powinna ponadto zapewniać możliwość
plombowania zamkniętej kasety listowej przy wykorzystaniu otworu wykonanego wspólnie w pokrywie
i mechanizmie, odnośnik 2 w załączonym poniżej rysunku pokrywy.
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Rysunek pokrywy kasety listowej:

9.

Saszetka plombowana plombą plastikową – 23 mm, wykonana z trwałej tkaniny wielowarstwowej
- wymiar 152 mm x 152 mm ± 5 mm,
- kolor niebieski,
- saszetka wyposażona w przezroczystą kieszeń umożliwiająca umieszczenie informacji,
- komora plombująca: akryl, metalowy zamek.
Zamknięcie odbywa się poprzez zatrzaśnięcie indywidualnie numerowanej plomby plastikowej co uniemożliwia
odsunięcie suwaka bez złamania plomby.
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Załącznik nr 3 do umowy

WYKAZ MIEJSC DOSTAW, DANE DO FAKTUR,
NIP dla wszystkich płatników – 525-000-73-13

Jednostka Organizacyjna
(Płatnik – dane do faktury)

1

Nazwa i adres gdzie należy
dostarczyć oryginał faktury

Nazwa i adres
miejsca bezpośrednich
dostaw (magazyn)

Osoby wyznaczone
do kontaktu
Pion Infrastruktury / PI Magazyn

3

4

2

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

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

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
30-940 Gdańsk

POCZTA POLSKA S.A.
FAKTURY EOD
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

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

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

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Gdańska 15a
70-661 Szczecin
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Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-849 Zabrze
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków

POCZTA POLSKA S.A.
FAKTURY EOD
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

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

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

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław
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Załącznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM DOSTAW
Nazwa i adres
miejsc
bezpośrednich
dostaw (magazyn)
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Prokocimska 6
30-90 Kraków
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Mielżyńskiego 5
41-849 Zabrze
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. W. Moritza 2
20-900 Lublin
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Awicenny 21
50-900 Wrocław
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Handlowa 4
80-900 Pruszcz Gd.
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
Aleja Włókniarzy 227
90-900 Łódź
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Wydział Magazynów
ul. Gdańska 15a
70-940 Szczecin

Plomba
plast.
Poz.1
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 2
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 3
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 4
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 5
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 6
Zał. nr 2

Saszetka
bezpiecz.
Poz. 9
Zał. nr 2

Plomba
plast.
Poz. 7
Zał. nr 2

Zatrzask
do kaset
Poz. 8
Zał. nr 2

0

0

23

0

0

30

200

0

0

200

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

129

0

0

0

300

0

2

300

0

0

0

100

8

0

89

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

48

0

0

4

0

0

1

0

0

2

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
162

725

708

1 979

20

10

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
126

427

525

1 483

0

4

0

0

15

7

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
0

0

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
0

106

200

0

200

0

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
1

96

94

48

1

252

550

213

33

3

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
41

5

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
4

162

0

595

561

100

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
15

1 001

500

4 807

19

166

95

100

8 899

101

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
77

69

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
20

240

243

397

90

69

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
368

45

263

2 343

280

0

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
144

293

263

2 110

350

0

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
0

97

60

630

0

237

160

630

120

6

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
120

18

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
15

60

45

150

100

0

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
15

95

85

150

86

207

250

1 433

100

0

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
49

10

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
96

305

330

1 432

55

10

1 CZĘŚĆ DOSTAWY
17

78

78

409

39

122

122

578

19

0

2 CZĘŚĆ DOSTAWY
26

0

1 część dostawy przedmiotu umowy – do 40 dni od dnia zatwierdzenia wzorów
2 część dostawy przedmiotu umowy – do 31 marca 2019 roku.
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Załącznik nr 5 do umowy

……………………………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa j.o. PP S.A. Zamawiający)

Protokół odbioru wstępnego – zatwierdzenie wzorów.
przeprowadzony w dniu ................................
do umowy nr .................................... z dnia ............................. 2018 roku.

1. W dniu .......................... 2018 r. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ Wydział
Zaopatrzenia w Poznaniu dokonał odbioru wstępnego /końcowego* z ilości:
10 szt. plomba plastikowa do zabezpieczania torebek na klucze, portfeli, saszetek,
10 szt. plomba z małą flagą do worków nadmiarowych,
10 szt. plomba z małą flagą do oczek do worków nadmiarowych,
10 szt. plomba z małą flagą do kontenerów i skrzyń,
10 szt. plomba z dużą flagą do worków pocztowych,
10 szt. plomba okrągła,
10 szt. plomba plastikowa kłódkowa
2 szt. zatrzask do kaset listowych,
2 szt. saszetka plombowana plombą plastikową
Wzory dostarczono ............................................... w dniu ................................... 2018 roku.
2. Nazwa Wykonawcy:
....................................................................................................................................
3. Prowadzący odbiór wstępny dokonali sprawdzenia parametrów technicznych plomb samozaciskowych
(plastikowych), zatrzasków do kaset listowych oraz saszetek plombowanych plombą plastikową
ze zgodnością z Normą Zakładową ZN-PP-24042 oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Załączniku nr 2 i 2b do umowy.
4. Stwierdzono, że dostarczone wzory spełniają / nie spełniają* wymagania określone w pkt. 3.
5. Uwagi dotyczące dostarczonych wzorów (opisać braki, wady i określić termin ich usunięcia lub wymiany
na nowy, wolny od wad).
a) .............................................................................................................................................................
b) .............................................................................................................................................................
6. Stwierdzono, że przedmiot dostawy może/nie może* być włączony do eksploatacji, (jeżeli nie może podać przyczyny) ...............................................................................................................................
7.

Osoby dokonujące odbioru wstępnego (minimum 2 osoby):

Imię Nazwisko

podpis

Imię Nazwisko

podpis

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do umowy
Protokół odbioru ilościowego
Przeprowadzony w dniu: …………………………………..
Nazwa jednostki organizacyjnej PP S.A. dokonującej odbioru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Umowa nr: ………………………………………………….. z dnia ……………………….
Nazwa Wykonawcy (Dostawcy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dokumentu dostawy: …………………………….

data dostawy: ……………………..

Przedmiot odbioru:
Lp.
1.

Rodzaj materiału
2.

j.m.
3.

1

Plomba plastikowa do zabezpieczania torebek na klucze, portfeli, saszetek

100 szt.

2

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do worków nadmiarowych

100 szt.

3

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do oczek

100 szt.

4

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z małą flagą do kontenerów i skrzyń

100 szt.

5

Plomba samozaciskowa (plastikowa) z dużą flagą do worków pocztowych

100 szt.

6

Plomba samozaciskowa (plastikowa) okrągła

100 szt.

7

Plomba kłódkowa

szt.

8

Zatrzask do kaset listowych

szt.

9

Saszetka zabezpieczana plombą plastikową

szt.

Ilość
4.

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

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

podpis ……………………………...

Imię i nazwisko: …………………………

podpis ……………………………...

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do umowy

…………………………….
(pieczęć Zamawiającego)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ……..

Sporządzony w dniu ……………………………….
Reklamacja dotyczy: ………………………………………….………………………………………………………….….
……………………………………………………………...…………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Umowa nr ……………………………………..……. z dnia ……………………….…………

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

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

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