Projekt umowy

Umowa nr .........................................
zawarta w dniu ………..2018 roku w Gdańsku 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,
Regon: 010684960, kapitał zakładowy 774 140 000 zł – w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1. .………………………………………………… -działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z
dnia ……………
2. …………………………………………….……- działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z
dnia ……………

na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ z
siedzibą przy ul. Targ Rakowy 7/8 17, 80-940 Gdańsk, który jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej,
zwaną dalej Zamawiającym
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………....................................., z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………., kod pocztowy
….. - …………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 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 komandytowo – akcyjnych), NIP:……………………., Regon:
……………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .............................................................................. 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: ……………….., PESEL: …………..zwanym w treści
umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.

Rozdział I Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, zwanych dalej materiałami
eksploatacyjnymi lub asortymentem, wskazanych w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy na potrzeby
jednostek organizacyjnych Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
Jednostką miary dostarczanych materiałów jest sztuka. W rozumieniu Zamawiającego sztuka to
pojedynczy materiał eksploatacyjny w indywidualnym lub zbiorczym opakowaniu. Ilekroć w umowie lub
1

Projekt umowy

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

jej załącznikach używa się słowa sztuka lub skrótu szt. oznacza to ilości materiałów eksploatacyjnych
(np. kaset, pojemników).
Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych w rozumieniu
ust. 3, o minimalnej wydajności, pojemności i żywotności wskazanej w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy,
mierzonej zgodnie z normami pomiaru wydajności:
a) ISO/IEC 19752 w przypadku wkładów z tonerem, przeznaczonych do monochromatycznych
drukarek laserowych,
b) ISO/IEC 19798 w przypadku wkładów z tonerem kolorowym,
Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych.
Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty fabrycznie nowe (w rozumieniu ust. 3),
w pełni kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 (a-j) do
umowy, o parametrach fizycznych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, w
szczególności takich jak np. temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemność tonera,
wydajność i jakość wydruku takich samych bądź lepszych w stosunku do produktu zalecanego przez
producenta sprzętu drukującego, pochodzące z bieżącej produkcji, wytwarzane seryjnie w cyklu
produkcyjnym zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2008 lub normą równoważną. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie realizacji umowy dostarczenia dokumentów
potwierdzających zgodność dostarczonych produktów z ww. normą.
Materiały równoważne w żaden sposób nie mogą naruszać praw patentowych oraz praw własności
intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
Za produkty fabrycznie nowe Zamawiający
rozumie : produkty nowe, powstałe w cyklu
produkcyjnym z użyciem nowych elementów lub nowych, pełnowartościowych komponentów
pochodzących z recyklingu (w rozumieniu ust 4), wcześniej nie używane, nie przerabiane, zapakowane
w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu,
oznaczeniem numeru niniejszej umowy, zamieszczonym zarówno na opakowaniu jak również na
kasecie, posiadające oznaczenie terminu przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia
szczelności zbiorników z tonerem.
Przez recykling Zamawiający rozumie: odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, zgodnie z definicją określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 )
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pełnowartościowej kasety (obudowy z plastiku/tworzywa
sztucznego), będącej częścią niezużywalną, o ile jej zastosowanie nie będzie prowadzić do uszkodzenia
urządzenia, w którym zostanie zastosowane.
Zamawiający nie dopuszcza produktów regenerowanych, tj. produktów które wcześniej były używane,
nie zostały wytworzone w bieżącym procesie produkcyjnym, z wyłącznie nowych komponentów, a które
wyprodukowano wskutek regeneracji poszczególnych komponentów, które oczyszczono, odnowiono lub
wtórnie uzupełniono o materiał drukujący na skutek czego używany już produkt został przywrócony do
funkcjonalności.
Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą ograniczać żadnych funkcji i możliwości urządzeń
drukujących oraz nie mogą powodować negatywnych komunikatów w trakcie użytkowania sprzętu. Nie
mogą również w żaden sposób negatywnie oddziaływać na sprzęt posiadany przez Zamawiającego.
Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu
drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych
smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100 % bieli w miejscach
niezadrukowanych).
Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce, wolne
od wad technicznych lub prawnych oraz charakteryzować się wysoką jakością wykonania.
Termin przydatności do użytku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek faksów
i urządzeń wielofunkcyjnych w dniu realizacji zamówienia częściowego, nie może być krótszy niż
24 miesiące licząc od dnia dokonania dostawy dla Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70% ilości szacunkowej przedmiotu umowy, określonej
w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy. Pozostałe 30% przedmiotu umowy może zostać zamówione w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego
przedmiotu umowy w ilości większej niż 70% ilości szacunkowej, o której mowa w Załączniku nr 1 (a-j)
do umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych
ze strony Wykonawcy.
Przedmiot umowy obejmuje także odbiór przez Wykonawcę, własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko, zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego.
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13. Wykonawca oświadcza, iż:
•

posiada zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ust. 12 umowy
zgodnie z art. 27 ust. 2, pkt 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 r. poz. 992) lub ma zawartą umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów
dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.992)

• spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14001:2005 lub normy równoważnej.
14. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych nastąpi w terminie 3 dni roboczych od momentu
otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę w miejscach realizacji dostaw częściowych, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-14:00. Zamawiający przewiduje odbiory nie częściej niż jeden raz w
miesiącu, przez cały okres trwania umowy oraz jednorazowo w miejscach realizacji dostaw i terminach
uzgodnionych przez Strony nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty realizacji ostatniej dostawy
częściowej.
15. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. wystawienia każdorazowo w dniu odbioru Potwierdzenia odbioru od Zamawiającego odpadów
przeznaczonych do przetworzenia, zgodnie z załączonym wzorem potwierdzenia, stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy,
b. wystawienia w imieniu Zamawiającego jako "Przekazującego odpad" i dostarczenia Zamawiającemu
Karty Przekazania Odpadu (KPO), wg obowiązującego wzoru (aktualnie zgodnej z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów - (Dz.U. z 2014, poz.1973) w terminie do 14 dni kalendarzowych od
dnia odbioru odpadów
16. W przypadku gdy Wykonawca w chwili odbioru wystawi Kartę Przekazania Odpadu (KPO), zwolniony
jest z obowiązku wystawienia Potwierdzenia odbioru, o którym mowa w ust. 15 a.

§2
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:
•

w Części 1 - ...............................................

•

w Części 2 - ...............................................

•

w Części 3 - ...............................................

•

w Części 4 - ...............................................

•

w Części 5 - …………………………………

•

w Części 6 - …………………………………

•

w Części 7 - …………………………………

•

w Części 8 - …………………………………

•

w Części 9 - …………………………………

•

w Części 10 - ………………………………

2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
umowy, w tym koszt przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem (wraz z odbiorem)
przedmiotu umowy do i z miejsc dostaw, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia
obowiązkowego, opakowania oraz inne, jeżeli występują.
3. Określone w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku,
gdy zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
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Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z
umową i zastosowanie, których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.

1.

2.
3.

4.

Rozdział II Realizacja dostaw
§3
Miejsca realizacji dostaw: Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy odbywać się będzie
sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, partiami według zapotrzebowań jednostek Poczty
Polskiej S.A., do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, własnym transportem i na koszt
Wykonawcy.
Terminy realizacji dostaw: dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w terminie 10 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Warunki realizacji dostaw oraz sposób składania zamówień:
1) dostawy będą realizowane częściami, według potrzeb Zamawiającego wynikających z popytu na
poszczególne rodzaje asortymentu określone w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-14:00,
2) przedstawiciel Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna nr 6)
w zamówieniu częściowym określi asortyment każdego zamówienia częściowego oraz wskaże
miejsce dostawy zgodnie z kolumną nr 4 ww. załącznika.
Zamawiający wymaga, aby zamówienia częściowe adresowane do danej lokalizacji realizowane były
w jednym terminie,
3) do każdej dostawy częściowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację asortymentową
stanowiącą podstawę odbioru ilościowego w celu weryfikacji poprawności jej realizacji przez
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania nazewnictwa
zgodnego z Załącznikiem nr 1 (a-j) do umowy.
4) Zamawiający składać będzie zamówienia częściowe jeden raz w miesiącu (z możliwością dokonania
jednego zamówienia dodatkowego) odpowiednio dla każdego z magazynów wyszczególnionych w
Załączniku nr 2 do umowy od poniedziałku do piątku, drogą elektroniczną pod adres wskazany
przez Wykonawcę w § 19 ust. 2 do godziny 14:00. Wysłanie wiadomości e-mail po godzinie 14:00
traktowane będzie jako złożenie zamówienia następnego dnia roboczego (za dni robocze Strony
przyjmują dni od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy),
5) Zamawiający w zależności od faktycznego zapotrzebowania w ramach złożonej oferty, zastrzega
sobie prawo do zwiększenia ilości jednego rodzaju materiału eksploatacyjnego kosztem
ograniczenia ilości drugiego w ramach ogólnej wartości brutto umowy, przy czym Wykonawcy nie
będą przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Sposób odbioru ilościowego:
1) Zamawiający będzie dokonywał odbioru ilościowego materiałów eksploatacyjnych w miejscach
dostaw.
2) Zamawiający podczas odbioru ilościowego sprawdzi, czy dostawa nie nosi śladów uszkodzeń
i ingerencji zewnętrznej. Następnie porówna ilość zamawianych materiałów eksploatacyjnych ze
specyfikacją asortymentową, zgodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych ze
złożonym zamówieniem,
3) Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie sporządzenie w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach protokołu odbioru ilościowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy,
podpisanego bez zastrzeżeń przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół
zostanie przekazany Wykonawcy pisemnie najpóźniej 5 dnia roboczego od daty dostawy,
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie Zamawiający zobowiązany jest do
sporządzenia stosownej adnotacji w protokole odbioru ilościowego,
5) Podpisaną kopię protokołu odbioru ilościowego z zastrzeżeniami Zamawiający przekazuje
Wykonawcy w formie elektronicznej zgodnie z § 19 ust. 2 umowy najpóźniej 5 dnia roboczego
od daty dostawy. Protokół uważa się za przekazany w momencie wysłania e-maila przez
Zamawiającego.
6) W przypadku braków ilościowych lub dostarczenia materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z
umową, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 14:00
piątego dnia roboczego od daty przekazania protokołu, o którym mowa w pkt 5 do uzupełnienia,
braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych na swój koszt.
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7) W przypadku nieuzupełnienia braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych,
w terminie wskazanym w pkt 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej, o
której mowa w § 14 ust 1 lit d.
8) Datę podpisania protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń uważa się za datę dostawy.
Rozdział III Obowiązki stron
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. realizowania dostaw zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zamówieniami częściowymi wraz ze
specyfikacją asortymentową stanowiącą integralną część każdego zamówienia w miejsce dostaw
określonych w kolumnie nr 4 Załącznika nr 2 do umowy, do maksymalnej wartości określonej w § 2
ust. 1 umowy.
2. realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem, na własny
koszt i ryzyko, na zasadach określonych w Rozdziale II umowy. Wykonawca oświadcza, że rynek
asortymentowy jest mu znany i będzie posiadał wystarczające zapasy celem realizacji zamówień
częściowych.
3. uznania reklamacji, o których mowa w rozdziale VI umowy.
4. niezwłocznego, pisemnego 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 za
skutek 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.
5. dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu
spowodowane używaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
2. W sytuacji uszkodzenia urządzenia (objętego lub nieobjętego gwarancją) spowodowanego używaniem
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający zleci wskazanemu przez siebie podmiotowi
wykonanie ekspertyzy i naprawy uszkodzonego urządzenia, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów wykonania niezbędnych ekspertyz i naprawy urządzenia, jeżeli ekspertyza potwierdzi
spowodowanie uszkodzenia sprzętu przez materiały eksploatacyjne.
3. Na podstawie faktury/rachunku za wykonaną ekspertyzę oraz naprawę urządzenia, Zamawiający
wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuję się do zapłacenia faktury w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
4. Brak zapłaty faktury przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie upoważnia Zamawiającego do
potrącenia wynikającej z tej faktury kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego o
uszkodzeniu sprzętu spowodowanego używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych,
zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, urządzenia o parametrach nie gorszych niż
parametry uszkodzonego urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi (nie startowymi), do
lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, znajdującej się na terenie:
Część 1 – teren województwa pomorskiego i województwa kujawsko - pomorskiego
Część 2 - teren województwa warmińsko – mazurskiego i województwa podlaskiego
Część 3 - teren województwa wielkopolskiego i województwa lubuskiego
Część 4 - teren województwa zachodniopomorskiego
Część 5 - teren województwa łódzkiego
Część 6 - teren województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego
Część 7 - teren województwa lubelskiego i województwa świętokrzyskiego
Część 8 – teren województwa mazowieckiego
Część 9 - teren województwa dolnośląskiego
Część 10 - teren województwa śląskiego i województwa opolskiego
6. Zamawiający nie przewiduje naprawy sprzętu dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia
urządzenia zastępczego potwierdzonego podpisaniem protokołu stanowiącego Załącznik nr 5 do
umowy.
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7. Wykonawca wraz z przekazaniem urządzenia uzyska potwierdzenie przekazania urządzenia
zastępczego stanowiącego Załącznik nr 5 do umowy. Potwierdzenie przekaże przedstawicielowi
Zamawiającego wskazanego w § 19 ust.1 drogą elektroniczną w formie skanu.

§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Odbioru dostarczonego przedmiotu umowy w ilości, asortymencie i miejscu dostawy, zgodnie ze
złożonym zamówieniem częściowym.
2. Sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem ilości oraz zgodności ze złożonym
zamówieniem.
3. Zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Rozdział IV Termin obowiązywania umowy
§7
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.03.2020 roku. Dostawy materiałów eksploatacyjnych
odbywać się będą do 31.12.2019 roku lub do czasu wyczerpania wartości brutto umowy przed tym
terminem.
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu trwania umowy (bez zmiany innych warunków
umowy) do czasu wyczerpania wartości umowy określonej w Załączniku nr 1 (a-j) do umowy, nie
dłużej jednak niż o 6 miesięcy. Ww. zmiana będzie wymagała sporządzenia stosownego aneksu do
umowy.
Rozdział V Sposób płatności
§8
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez przedstawicieli
Zamawiającego protokoły odbioru ilościowego bez zastrzeżeń, które Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do faktury. Faktury winny być wystawione na płatnika zgodnie z lokalizacją dostawy. Dane
płatników znajdują się w Załączniku nr 2 do umowy w kolumnie nr 2.
Wykonawca przesyła oryginały faktur wraz z podpisanym protokołem odbioru do miejsc wskazanych w
Załączniku nr 2 do umowy, wyszczególnionych w kolumnie nr 3.
Na fakturach należy umieścić:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego 525-000-73-13.
2) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr ……………………….
3) Płatnika faktury wskazanego w Załączniku nr 2 do umowy, wyszczególnionych w kolumnie nr 2
4) Odbiorcę wskazanego w Załączniku nr 2 do umowy, wyszczególnionych w kolumnie nr 4
Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
nr …………………...
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie (w tym na podwykonawców).
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.

Rozdział VI Reklamacje
§9
Reklamacje składać będą osoby wskazane w § 19 ust 1.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania reklamacji dotyczących ilości w opakowaniach i jakości
oraz wad ukrytych dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, w tym również w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego cech wskazujących na utratę przez dostarczony asortyment
przydatności do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto uwzględniania reklamacji w przypadku wad ujawniających się mimo przechowywania i
użytkowania zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż
wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega
od wymagań określonych w § 1 umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków lub
wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia reklamacji.
Za realizację reklamacji odpowiedzialny jest Wykonawca, w szczególności za odbiór reklamowanego
materiału eksploatacyjnego z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenie produktu
wolnego do wad do tej samej lokalizacji.
Zamawiający
reklamacje
składać
będzie
w
formie
elektronicznej
na
adres
e-mail przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 19, ust. 2
Reklamację uważa się za złożoną w momencie wysłania e-maila przez Zamawiającego wyłącznie od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Rozdział VII Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy,
2) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy, przerwał jej wykonywanie, nie dostarczył w terminie
zamówionej partii asortymentu, nie dostarczył w terminie urządzenia zastępczego na czas naprawy
lub nie zrealizował reklamacji w terminie, a powstałe w tych przypadkach opóźnienie było dłuższe
niż 20 dni roboczych,
4) zmiany ceny niezgodnie z postanowieniami umowy,
5) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,
6) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom
trzecim informacji stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego, uzyskanych
podczas wykonywania umowy.
2. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie z
zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem przyczyny.

§ 12
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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.
2.

Rozdział VIII Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 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,
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3.

4.

5.

6.
7.

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 swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas wystąpienia siły wyższej a uzgodnione terminy zostaną
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 realizacje 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 ustalą nowy termin realizacji umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jak i osobom trzecim
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy.
Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego
zabezpieczenia dostarczanych materiałów eksploatacyjnych

Rozdział IX Kary umowne
§ 14
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego albo wypowiedzenia umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto
określonej w § 2 ust. 1 umowy.
b) nie rozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy oraz niekontynuowania jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w wysokości 10 % wartości umowy brutto
określonej w § 2 ust. 1 umowy,
c) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu dostawy częściowej w wysokości 300 zł brutto, nie mniej
jednak niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy w danej lokalizacji. Po upływie
20 dni roboczych od daty przewidywanej realizacji zamówienia częściowego dostawę uznaje się za
niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości
brutto danej dostawy częściowej,
d) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych w
ramach dostawy w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 6) umowy,
e) za opóźnienie w uzupełnieniu braków ilościowych lub wymiany materiałów eksploatacyjnych
w ramach reklamacji, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu,
o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy; w przypadku, gdy opóźnienie przekracza 20 dni roboczych
uznaje się reklamację za niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej
w wysokości 200 % wartości reklamowanego asortymentu,
f) niedokonania odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 14 umowy, w wysokości 10 % wartości brutto
ostatniej dostawy częściowej do lokalizacji, której przypadek dotyczy,
g) opóźnienia w dostarczeniu urządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, w wysokości 70,00 zł za
każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie przekracza 10 dni kalendarzowych uznaje
się, że Wykonawca nie dokonał obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, a Zamawiający ma
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 700,00 zł,
2. Zamawiający, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wartości kary umownej oraz zwrotu kosztów
wynikających z napraw sprzętu drukującego szczegółowo opisanego w § 5 ust 2 z dowolnego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża
zgodę, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych i faktur dokonywać
będzie przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 19 ust. 1 umowy.
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Rozdział X Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę …………………..zł stanowiącą 5 % wartości
brutto
umowy
określonej
w
§
2
ust.
1
zostało
wniesione formie*
…………………………………………………… (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia
oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku, na
który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia).
Zabezpieczenie służy do pokrycia 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 należytego wykonania w następujący sposób:
a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie
24 miesięcy od daty podpisania ostatniego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.
Rozdział XI Ochrona informacji
§ 16

1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 0.
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy
lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o
odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (zał. nr ).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed
dniem rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i
nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę
pojazdu oraz numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu. Zapis
dotyczy wykonawcy realizującego bezpośrednie dostawy
7. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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) – w celu realizacji umowy.
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Rozdział XII Przepisy końcowe
§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, w formie aneksu z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów, a także zmiana
osób wyznaczonych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.
§ 19
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego a w szczególności za
składanie zamówień, monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych,
zgłaszanie i monitorowanie procesu reklamacji, dostarczania urządzeń zastępczych oraz rozliczanie
procesu utylizacji zużytych materiałów jest:
W części 1
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 2
………………………………, tel.: …….......…., e-mail……….........
W części 3
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 4
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 5
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 6
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 7
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 8
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 9
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
W części 10
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………, tel.: ….......……., e-mail…….......…..
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§ 20
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 – Wykaz płatników, miejsc dostaw
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru ilościowego
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie odbioru odpadu
Załącznik nr 5 – Protokół przekazania urządzenia zastępczego

Zamawiający:

Wykonawca:

1. 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.
2. 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.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe mogą być przekazane do
państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania
danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. 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.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 3
do Umowy nr …………. z dnia ………….. r.

Wzór
Protokół odbioru ilościowego
W związku z dostawą materiałów eksploatacyjnych:
zrealizowaną w dniu ………………..………..
zgodnie z umową nr …………………………. z dnia ………………………………….
nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..
Odbioru dokonali:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment zgodny pod względem ilościowym:
TAK / NIE*
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
Rodzaj i stan opakowania ; bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Wynik odbioru: bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*
Dokument ten jest podstawą do obciążenia Zamawiającego za przedmiotowy asortyment (w przypadku
wyniku odbioru bez zastrzeżeń).
Podpisano:
1. ....................................................

2. ....................................................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do Umowy nr …….. z dnia ……… r.

………………………, dnia ……………………..

POTWIERDZENIE
odbioru odpadu przeznaczonego do utylizacji

W imieniu firmy ……………………………….. z …………….…………. ul. …………………oraz zgodnie z § …..
ust …….. umowy nr ……………………. z dnia ……………………….., potwierdzamy odbiór z Poczta Polska
S.A. Wydział Magazynów w ……………………………………………………………………..
następujących odpadów:
……………………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....
przeznaczonych do utylizacji, w ilości łącznej ……………………… palet.

Przekazujący:

…………………………………..

Przyjmujący:

………………………………………
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Załącznik nr 5
do Umowy nr ….…….. z dnia ………………… r.

………………………, dnia ……………………..

Protokół przekazania urządzenia zastępczego

W dniu ………………………. przekazano do ………………………………………..…. urządzenie zastępcze
(nazwa jednostki/komórki Zamawiającego)

marki: ……………………………………… ,symbol……………………………, o numerach seryjnych

producenta………………………………………….

Potwierdzam, że urządzenie nie nosi / nosi* widoczne ślady uszkodzenia……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
podpis przekazującego

…………..…………………………
podpis odbierającego

* Niepotrzebne skreślić
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