Umowa nr ..............................................
Zawarta w dniu ........................ 2018 r. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

0000334972,

NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł w całości
wpłacony, reprezentowaną przez:

Iwona Koperska – Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego w Łodzi, na podstawie
pełnomocnictwa nr BPNW/P/PKL/271/17 z dnia 26.06.2017 r.
Martę Garzeł – Kierownik Wydziału Zakupów w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa
nr BPNW/P/PI/1508/17 z dnia 23.03.2017 r

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zleceniodawcą

a
..................................................... z siedzibą ............................., wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez .......................... pod numerem ................. lub
prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

nazwą

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

zam.,

legitymującym się PESEL nr ......... z siedzibą .................. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadającym nr NIP:
......................, REGON: ...................., wysokość kapitału zakładowego (w przypadku
spółki akcyjnej lub spółki z ograniczona odpowiedzialnością), reprezentowanym przez:

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

zwanym

dalej

w

tekście

niniejszej

umowy

Wykonawcą.

Każda z nich zwana dalej „Stroną” lub obie łącznie „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na
podstawie uregulowań określonych w wewnętrznych przepisach Zleceniodawcy została
zawarta umowa następującej treści:
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Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” nie
uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność Umowy i są zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Ze strony Zleceniodawcy odpowiedzialnym za realizację Umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna,

Region

Pionu

Kapitału

Ludzkiego

Sekcja

Obsługi

Socjalnej

w

Łodzi,

Al. Włókniarzy 227 90-900 Łódź, reprezentowany przez Justynę Podsiadłą.
§1
Zamawiający zobowiązuje się kupić, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć
Zamawiającemu paczki świąteczne w ilości i asortymencie (dalej: ”Przedmiot Umowy”) na
które składają się artykuły spożywcze wskazane w załączniku

nr 1……. do Umowy

(wzór paczki 1 – sposób obliczenia) , z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczania Przedmiotu Umowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy,
przy dołożeniu należytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie …………. na
własny koszt i ryzyko gwarantując przy tym nienaruszalność zawartości przedmiotu
dostawy, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę osób do rozładunku
Przedmiotu Umowy przeniesienia do wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca
składowania (magazynu).
3. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę uszkodzenia Przedmiotu Umowy lub
braków ilościowych lub innych widocznych wad Przedmiotu Umowy ( w szczególności w
przypadku daty przydatności do spożycia artykułów spożywczych krótszej niż wskazana
w §2 ust. 6) Wykonawca na własny koszt, zobowiązuje się do dostarczenia brakującej
ilości artykułów spożywczych składających się na Przedmiot Umowy (wskazanych w
Załączniku nr 1 do Umowy), w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania przez
Zamawiającego elektronicznego zgłoszenia reklamacji na adres...........................
4. W razie wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad Wykonawca jest zobowiązany na
własny koszt do odebrania wadliwego Przedmiotu Umowy w terminie ustalonym z
Zamawiającym, nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty wysłania przez
Zamawiającego elektronicznego zgłoszenia reklamacji.
5. Rozpoczęcie dostaw Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie najpóźniej 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. Termin dostaw Przedmiotu Umowy upływa dnia 21.12.2018 r.
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6. Przedmiot Umowy dostarczany będzie Zamawiającemu w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach 8 -15. Harmonogram dostaw Zamawiający przekaże Wykonawcy
w formie elektronicznej na adres ……..…… , nie później niż 2 dni od dnia zawarcia
Umowy.
7. Wykonawca uzgodni telefonicznie z osobami wyznaczanym w Załączniku nr 1 co
najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem wykonania dostawy, z osobami
wskazanymi przez Zamawiającego w § 9 ust.1, ostateczną ilość i dzień dostawy do
Przedmiotu Umowy do poszczególnych miejsc dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy na który składają się
artykuły spożywcze zgodnych ze specyfikacją wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy, w
oryginalnych opakowaniach producenta, z określonym terminem przydatności do
spożycia

minimum
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miesięcy

liczonych

od

daty

rozpoczęcia

dostawy

tj…………………….
9. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania zadań określonych Umową, przy
czym przez należyte wykonanie zadań należy rozumieć staranność przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie - za działania i
zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza.
§3
1. Za sprzedaż i dostarczenie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie wynikające z ilości dostarczonych artykułów spożywczych
składających cię na Przedmiot Umowy określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy wynosi (z
zastrzeżeniem

§
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ust.1)

netto:

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

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

zł

...........................................),

(słownie:
brutto:

.................... zł, (słownie: ................................. ...............................),
w tym VAT: ............................zł.
3. Ceny jednostkowe określone w przedstawionej ofercie nie ulegną zmianie w trakcie
realizacji zamówienia.
4. Płatność dokonana będzie przelewem po wykonaniu dostawy na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest
dostarczenie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy,
potwierdzone w formie pisemnej.
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§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT płatne będzie
przelewem na konto bankowe nr .........:.............................................................................
2. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Fakturę należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Kapitału Ludzkiego w Łodzi
Sekcja Obsługi Socjalnej w Łodzi
Al. Włókniarzy 227
90-900 Łódź
NIP: 525-000-73-13
§5
1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego na podstawie § 6 ust. 1, lub
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1.
2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 5
lub nie wymieni towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 2 ust.4
lub nie uzupełni braków ilościowych w terminie określonym w § 2 ust.4 będzie
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,15% kwoty
maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia
przez Zamawiającego noty księgowej, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie kar umownych z wynagrodzenia mu przysługującego. Potrąceń kar
umownych będzie dokonywać jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 4
ust. 3 niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z
wykonywaniem postanowień przedmiotowej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych.
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§6
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, w szczególności w przypadku
naruszenia zapisów : § 2 ust. 3 , § 2 ust. 4 , § 2 ust. 5 .
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się § 5 ust. 1.
§7
1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z dostarczenia części Przedmiotu
Umowy, jedna nie przekraczającej

20% artykułów spożywczych składających się na

Przedmiotu Umowy wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku, gdy
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie elektronicznej na adres
………………………………, nie później niż 2 dni od dnia zawarcia Umowy. Z tego tytułu
Wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie,
wskazane w § 3 ust. 2 Umowy, jednak nie więcej niż o 20% tego wynagrodzenia, w oparciu o
ceny jednostkowe określone w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
Rezygnacja Zamawiającego określona w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporządzenia aneksu.

§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron i muszą być
dokonane aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9.

§9
1. Nadzór

nad

prawidłowością

i

terminowością

realizacji

niniejszej

Umowy

a w szczególności monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie kar
umownych, dokonuje jednostka Zamawiającego, tj. Region Pionu Kapitału Ludzkiego,
Sekcja Obsługi Socjalnej w Łodzi, Al. Włókniarzy 227 90-900 Łódź reprezentowany przez
Panią Justynę Podsiadłą.
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2. Osobami upoważnioną do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz

kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:
Justyna Podsiadła

justyna.podsiadla@poczta-polska.pl , tel. 42/ 639-65-21

Małgorzata Stachura malgorzata.stachura@poczta-polska.pl , tel. 42/ 639-65-29
3. Osobą upoważnioną do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz

kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pani/Pan:

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

email.................................................... tel. ................................

§ 10
1. Zamawiający zastrzega, że wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez
Wykonawcę w związku z realizacją umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, niezależnie od tego, czy oznaczono je jako „tajemnica przedsiębiorstwa.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Spory, mogące wynikać na tle wykonywania Umowy, Strony będą rozwiązywały na
drodze polubownej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jego zaistnienia. W przypadku
jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, będzie podlegał rozstrzygnięciu przed
sądem powszechnym.
§ 11
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jeden egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy :
Nr 1 – Wzór paczki – sposób obliczenia ceny.
Nr 2 – wykaz miejsc dostaw paczek

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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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, a także – w zakresie
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b
oraz 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.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii
Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez
Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez
Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą
Polską S.A. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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