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Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA – PROJEKT NR

na dostawę wykładzin podłogowych, paneli, kleju do wykładzin, wycieraczek oraz listew
przypodłogowych dla Regionu Pionu Infrastruktury w Krakowie z dostawą do miejscowości:
Kraków, Tarnów, Rzeszów, Krosno, Przemyśl
zawarta w dniu ……….....…2019. pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,00-940 Warszawa wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972 , NIP 525-000-73-13, REGON 010684960 Kapitał zakładowy
774.140.000,00 zł wpłacony w całości, w ramach i na rzecz którego działa Region Pionu Infrastruktury w Krakowie ul.
Prokocimska 6,, 30-900 KRAKÓW, reprezentowany przez:

…………………………………
……………………………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………………….
NIP:
Regon:

zwanym/ą dalej „DOSTAWCĄ” którego reprezentuje:
………………………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy wybranego w trybie
zamówienia odrębnego na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego
Ze strony Poczty Polskiej jednostką odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy jest Region Pionu
Infrastruktury w Krakowie ul. Prokocimska 6,30-900 Kraków
§1
Zamawiający zobowiązuje się nabyć, a Dostawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu
wykładziny podłogowe, panele, klej do wykładzin, wycieraczki oraz listwy przypodłogowe zgodnie z opisem i
za cenę określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotów określonych w umowie
zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami umowy, przy dołożeniu
należytej staranności.
2. Dostawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 12-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczony
będzie od daty odbioru przez Zamawiającego określonej części przedmiotu zamówienia. W ramach
gwarancji Dostawca zobowiązuje się – według wyboru Zamawiającego - do nieodpłatnej wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub do bezpłatnego usunięcia wad w inny sposób,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z obowiązków
gwarancyjnych lub wywiąże się w sposób nienależyty, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Dostawcy. Zamawiającemu przysługują względem
Dostawcy uprawnienia wynikające z rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających
z udzielonej przez Dostawcę gwarancji.
3. Dostawca, dostarczać będzie wyłącznie materiał posiadający znak budowlany zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat zgodności oraz atest o trudno zapalności.

§3
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1. Przedmiot umowy będzie realizowany etapami. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie
zamówień
składanych
przez
Zamawiającego
drogą
elektroniczną
na
adres
........……………………….lub faksem na nr ............................., aż do wyczerpania limitu umownego
określonego w par. 5 odrębnie dla części 1 lub części 2I lub upływu terminu, na jaki zawarta zostaje
umowa. Zamawiający każdorazowo skieruje do Dostawcy zamówienie, w którym sprecyzuje, które z
materiałów i w jakich ilościach i do jakiej lokalizacji należy dostarczyć w ramach danego zamówienia.
2. Dostawy będą odbywać się nie częściej niż 4 razy w miesiącu do każdego z miejsc wymienionych
w ust. 3. Część 1 pkt 2 oraz w ust.3. Część 2 pkt.2.
3. Do bezpośredniej współpracy związanej z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Część 1:
1) Dostawca:
a) …………………………, tel. ………………………… e-mail: …………………………
2) Zamawiający:
a) Dla dostaw do Krakowa na adres ul Cystersów 21; 31-553 Kraków
.................................................................................................................................
tel. ................e-mail: .......................................................................................................
tel. ................e-mail: .......................................................................................................
b) Dla dostaw do Krakowa na adres ul. Prokocimska 6; 30-900 Kraków
..........................................................................................................................
tel. ................e-mail: .......................................................................................................
c) Dla dostaw do Tarnowa na adres ul. Mickiewicza 6; 33-100 Tarnów
...........................................................................................................................................
tel. ..................e-mail: .....................................................................................................
Część 2:
1) Dostawca:
a)…………………………, tel. ………………………… e-mail: …………………………
2) Zamawiający:
a) Dla dostaw do Rzeszowa na adres ul. Matuszczaka 5, 35-083 Rzeszów
...........................................................................................................................................
tel. ..................e-mail: ......................................................................................................
b) Dla dostaw do Krosna na adres. ul. Mielczarskiego 9, 38-410 Krosno
...........................................................................................................................................
tel. ..................e-mail: .......................................................................................................
c) Dla dostaw do Przemyśla na adres ul. Mickiewicza 15; 37-700 Przemyśl
............................................................................................................................................
tel. ..................e-mail: .......................................................................................................

4.Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 będzie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia.
5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, w tym transport,
spedycja, załadunek i wyładunek na adresy wskazane w zamówieniu.
6. Dostawca oraz osoby realizujące przedmiot Umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania
wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego,
o których mowa w ust. 7 i 8,
7. Osoby wchodzące/wjeżdżające na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego
podlegają weryfikacji przez służby ochrony/wyznaczonego pracownika Zamawiającego (weryfikacja
następuje z wykorzystaniem dowodu tożsamości).
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8. Wejście/wjazd na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego może nastąpić po
uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§4
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. Ograniczenia lub zwiększenia ilości poszczególnych składników zamawianych artykułów
określonych w poszczególnych pozycjach (wierszach) Załącznika nr 1 niniejszej umowy, oraz
dokonywania zmian ilościowych w ramach zamawianego asortymentu nie przekraczających
wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w oparciu o ceny jednostkowe określone
w załączniku nr 1 do umowy.
b. Zamówienia i odebrania mniejszej ilości przedmiotu umowy w stosunku do określonej w załączniku
nr 1 do umowy, a tym samym zmniejszenia łącznej ceny, o której mowa w par. 5 ust. 1
w granicach do 30%. W przypadku zmniejszenia zakresu umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Dostawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia,
Ograniczenie powyższe nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§5

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zastrzeżeniem par. 4.
Część 1
Cena netto: ..............................zł,
Słownie: ..............................................................................zł 00/100
Kwota VAT ..........................zł,
Słownie: ..............................................................................zł 00/100
Cena brutto: .......................zł,
Słownie:................................................................................ zł 00/100
Część 2
Cena netto: ..............................zł,
Słownie: ..............................................................................zł 00/100
Kwota VAT ..........................zł,
Słownie: ..............................................................................zł 00/100
Cena brutto: .......................zł,
Słownie:................................................................................ zł 00/100
2. Dostawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto asortymentu załącznik nr 1 (Część I)
lub odpowiednio załącznik nr 2 (Część II) przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany ceny brutto określonej w ust. 1 w przypadku urzędowych zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT, maksymalnie
o procentową wartość wynikającą z takiej zmiany.
§6
1. Należność wynagrodzenia Dostawcy oparta o wystawione faktury VAT płatna będzie przelewem na
konto ………………………………………………….............. w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie przez
Dostawcę
i odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. Faktury VAT będą wystawiane na adres nabywcy:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30- 900 Kraków
4
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP 525-000-73-13
5.
Dostawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz
zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie tego statusu. / Dostawca
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oświadcza, że nie posiada statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do
każdorazowego informowania Zamawiającego o nabyciu tego statusu.
6.
Za daty zapłaty uważa się daty obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Dostawcy lub odstąpienia od umowy przez
Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 5 ust 1.
2. Jeżeli Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie podanym w § 3 ust. 4 lub nie wymieni
towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wady
przedmiotu umowy ujawnionej w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
Dostawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% kwoty
brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. Kary płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej
4. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Dostawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z wykonywaniem
postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§8
1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 ust. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania terminu
dodatkowego gdy:
a) zostanie otwarta likwidacja Dostawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy ,
c) Dostawca naruszy postanowienia umowy.
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zamawiający odmawia odbioru wykładzin podłogowych będących przedmiotem umowy bez
uzasadnionej przyczyny,
b) Zamawiający powiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań.
§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.
Strony przewidują możliwość zmiany aneksem terminu realizacji umowy, w przypadku nie wykorzystania
wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania, do czasu wykorzystania wartości umowy,
o której mowa w § 5 ust.1
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
wypowiedzenia.
§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji opisanych w par. 4 ust. 1.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego
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§ 13

Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego w Krakowie.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy są:
a) Załącznik do umowy
- oferta cenowa Dostawcy,
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

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/en-us/licensing/productlicensing/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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