PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …………………………………….
Zawarta w dniu …..……2017 roku, z mocą obowiązywania od dnia ………………….. w Łodzi pomiędzy:
Pocztą
Polską
Spółką
Akcyjną,
z siedzibą
przy
ul
Rodziny
Hiszpańskich
8,
00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 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 zł.
w całości wpłacony, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
a
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)……………………………z siedzibą w ………………………przy ulicy…………….., wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przy
przez
Sąd
Rejonowy
w ……………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
………………NIP……………………… REGON…………………………………
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)……………………………,przedsiębiorcą pod nazwą ……………………..…
z siedzibą
w ………………………przy ulicy…………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o
Działalności Gospodarczej NIP………..…… REGON………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą „ reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty o udzielenie
realizowanego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.

zamówienia odrębnego

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia, wykonanie zadania pn.

Utworzenie placówki pocztowej w Bełchowie k/Nieborowa
ogólnobudowlane, instalacyjne wraz z zakupem i dostawą mebli

–

prace

a
Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, środki, sprzęt, doświadczenie i znajduje się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie prac budowlanych i zobowiązuje się je wykonać
z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
2.1 Umowny zakres robót określają przedmiary i oferta wykonawcy złożone na formularzu ofertowym
3. Wykonawca oświadcza, ze
znane są mu warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń oraz lokalizacją przedmiotu umowy,
co do których nie wnosi zastrzeżeń.
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4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania
z materiałów własnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, wymogów porządkowych
i organizacyjnych obowiązujących w obiekcie Poczty Polskiej S.A. i na jej terenie objętym zakresem prac
oraz do wypełniania zobowiązań określonych w porozumieniu o współpracy stanowiącym załącznik nr 4
do umowy.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do ………… dni kalendarzowych od
daty protokolarnego przekazania placu budowy, które nastąpi w terminie 3 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy.
§3
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.2

Dokonania odbioru robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

1.3

Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z
przedmiarem robót (załącznik Nr …
i ….. ) oraz złożoną ofertą (załącznik nr 2), z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym
Prawem budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi
realizacji robót będących przedmiotem umowy z najwyższą starannością
i w terminach
określonych w umowie.

2.2

Wykonanie przedmiotu umowy, z materiałów własnych, w I gatunku dopuszczonych do obrotu na
terenie RP,
posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi w Eurokodach, Polskich Normach lub aprobatą techniczną,
o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami
i dokumentami technicznymi.

2.3

Zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz
wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

2.4

Zabezpieczenie obiektu i terenu przyległego oraz prowadzenie
robót
zgodnie
z przepisami BHP oraz ppoż. jak również do zapewnienia bezpieczeństwa dla osób związanych
z realizacją przedmiotu umowy i ich mienia. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami K. c.,

2.5

Wykonawca zabezpieczy należycie teren budowy przed dostępem osób niepowołanych.

2.6

Wywożenie na bieżąco z terenu budowy materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego
montażu lub użytku.

2.7

Podejmowanie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do terenu
budowy przed zanieczyszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi Wykonawcy lub
jego podwykonawców. Zanieczyszczenia Wykonawca winien usuwać na bieżąco (do 2 godzin).
W przypadku niedotrzymania powyższego warunku Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy telefonicznie, zleci oczyszczenie dróg innemu podmiotowi, a kosztem obciąży
Wykonawcę.

2.8

Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.

2.9

Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, i prób dotyczących
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, najpóźniej w dniu odbioru prac budowlanych.

2.10 Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów
i organizacyjnie uzasadnionych.
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w terminach technicznie

2.11 Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej
umowy.
2.12 Zapewnienie bezpiecznego korzystania przez innych użytkowników z terenu przylegającego do
miejsca wykonywania robót.
2.13 Za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.
2.14 Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz
oraz utrzymanie obiektu i terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
2.15 Po zakończeniu robót – uporządkowanie obiektu, terenu robót, zaplecza budowy będącego jego
własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
2.16 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu
budowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w istniejących obiektach
i urządzeniach, jak również za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z prowadzonymi robotami.
2.17 ubezpieczenie przedmiotu niniejszej umowy na kwotę minimum 50 000,00 od ryzyka utraty lub
uszkodzenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej chroniącego przed
skutkami finansowymi wywołanymi nieumyślnym wyrządzeniem szkody osobom trzecim.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie wyrządzonych szkód.
a).

Wykonawca winien przestawić
w dniu podpisania umowy.

Zamawiającemu

stosowną

polisę

nie

później

niż

b).

Wykonawca winien zapewnić ciągłość obowiązywania w/w polisy do dnia bezusterkowego
odbioru robót.

2.18 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu i stałej aktualizacji, najpóźniej 3 dni
przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi, imiennego wykazu swoich pracowników upoważnionych
do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie stanowi
zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca może skorzystać jedynie z pomocy podwykonawców, których podał w ofercie.
2. Podwykonawcy mogą realizować wyłącznie zakres robót wskazany w ofercie wykonawcy.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.
4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca, w terminie 14 dni kalendarzowych
od przedstawienia im przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłoszą
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcą.
5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona
w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia
przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
8. Zamawiający musi wyrazić zgodę na wykonanie wyodrębnionych robót przez podwykonawcę, przy
wyraźnym określeniu kwoty należnej podwykonawcy, warunków odbioru i płatności oraz terminu
zakończenia robót.
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9. Kwota należna dla podwykonawców, określona w ust. 6, zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiającego po przedstawieniu:
a) dowodów zapłaty podwykonawcom,
b) pisemnych oświadczeń podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu roszczeń wypływających
z realizacji umowy o podwykonawstwo,
c) pisemnych oświadczeń podwykonawców, że nie roszczą sobie praw wobec Zamawiającego,
co do kwoty należnej za wykonane roboty.
10. W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, wynikające z przepisów art. 647 Kodeksu
Cywilnego strony zgodnie ustalają:
- wyłącza się w całości roszczenia regresowe Wykonawcy przeciw Zamawiającemu,
- roszczenia regresowe Zamawiającego przeciw pozostałym dłużnikom solidarnym mogą być
dochodzone w pełnym zakresie tj. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kwoty zapłaconej
podwykonawcom w pełnej wysokości.
11. Zamawiający wyjątkowo dopuszcza możliwość dodatkowego porozumienia nawiązywanego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, polegającego na tym, że Zamawiający ureguluje w całości wymagalny już
(po prawidłowym odbiorze) dług wykonawcy na rzecz podwykonawcy, przy jednoczesnym zmniejszeniu
należności przysługującej wykonawcy z umowy podstawowej. W takim przypadku bezwzględnie stosuje
się ust. 9.
§5
Koordynacja i kierowanie robotami
1. Ze strony Zamawiającego zadanie nadzoruje:
Henryk Jakubowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego PI MNI Łódź
Bogdan Stępień

- Inspektor nadzoru inwestorskiego PI MNI Łódź

2. Zmiana lub powołanie nowych przedstawicieli stron wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony
lecz nie stanowi zmiany umowy.
§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ryczałtowe.
2. Wartość robót objętych niniejszą umową (wynikająca z oferty Wykonawcy) wynosi ………………… zł
netto, słownie:…………… powiększona o należny podatek VAT (23%) w kwocie…………….. zł. Razem
wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:…………………..zł słownie:……………………
3. Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 2 będzie płatne na podstawie faktury wystawionej
w terminie 7 dni:


Po dokonaniu odbioru końcowego robót.

4.
Wynagrodzenie
pokrywa
wszelkie
zobowiązania
Wykonawcy
wynikające
z
umowy
i wszystkie wydatki konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia,
oraz niezwłocznego usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne dotyczące
przedmiotu zamówienia i terenu prac i uwzględnił te warunki przy określaniu ceny podanej w niniejszej
umowie oraz oświadcza, że przyjmuje Zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac
określony w niniejszej umowie za wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie.
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§7
Warunki płatności
1. Rozliczenie
robót
odbywać
się
będzie
w
jednym
etapie
po
zakończeniu
i odebraniu protokółem końcowego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

robót

2. Podstawę do rozliczenia za przedmiot umowy i złożenia przez Wykonawcę faktur VAT stanowić będzie
protokół
odbioru
końcowego
robót
potwierdzony
przez
inspektorów
nadzoru
i Wykonawcę - kierownika robót.
3. Wykonawca wystawi faktury za przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
6. Na fakturach należy umieścić poniższe informacje:


numer identyfikacji podatkowej: 525-000-73-13



informację, że roboty realizowane są na podstawie umowy
nr …………………………………………………………………

7. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
………………………………………………………Wykonawcy.
/wpisać numer rachunku bankowego/

8. Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10.Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w walutach obcych.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
12. Zwłoka w jakiejkolwiek płatności, wynikającej z niniejszej umowy, powoduje konieczność zapłacenia
przez Stronę będącą w zwłoce z płatnością drugiej Stronie odsetek ustawowych.
§8
Odbiory robót
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.
2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inspektorowi nadzoru dokumentację odbiorową budowy
nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
4.

Inspektor
nadzoru
zweryfikuje
gotowość
do
odbioru
końcowego
oraz
kompletność
i prawidłowość sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w przypadku braku uwag, potwierdzi
zakończenie realizacji przedmiotu umowy i wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych

5. Odbiór Końcowy dokonywany będzie przez komisję powołaną przez Zamawiającego, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół odbioru
końcowego.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i usterki, to:
a. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu
usunięcia wad,
b. Wykonawca może usuwać wady w trakcie trwania czynności odbioru robót
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c.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru
zgodnie
z
przeznaczeniem,
Zamawiający
może
potrącić
z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót wykonanych z wadami.

d. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
odstąpi
od
umowy
lub
zażąda
wykonania
przedmiotu
odbioru
robót
po raz drugi, czynności tej dokona Zamawiający w terminie ustalonym przez Strony na
piśmie.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zawiadomienia
Zamawiającego
o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych przednio
robót jako wadliwe. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
§9
Rękojmia za wady i gwarancja
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym, z tym że okres obowiązywania rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.
3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi obciążają
Wykonawcę i uwzględnione zostały w wynagrodzeniu określonym w § 6 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, które
Wykonawca otrzymał od producentów, dostawców lub sprzedawców materiałów.
5. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie
trwania rękojmi za wady, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia
o wykryciu wady.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w terminie 5 dni, a w przypadku wad
istotnych w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady. Jeżeli stwierdzone wady
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie
tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia.
7. Po upływie terminów wskazanych w
ust. 6 Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy
na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 10
Zastrzeżenia do umowy
Zakazuje się cesji zobowiązań wynikających z tej umowy na rzecz innego podmiotu.
§ 11
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w okolicznościach i wysokościach wymienionych poniżej:
1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1.1.1 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 ust.1 do dnia przyjętego przez Zamawiającego zgłoszenia odbioru końcowego
przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.2 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przedmiotu
umowy do dnia przyjętego przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
1.1.3. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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1.1.4. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca
wyraża
mu wynagrodzenia.

zgodę

na

potrącenie

kary

umownej

z

przysługującego

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy netto,
o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od
siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
5. Każda ze stron umowy jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od daty otrzymania
obciążenia. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą
obciążeniową. Kary umowne obciążające Zamawiającego płacone są w terminie 21 dni na podstawie
wyliczenia kar i noty obciążeniowej. Odsetki ustawowe za nie zapłacone w terminach faktury VAT
płacone są przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu
umowy w formie pieniężnej
w wysokości 8 % wartości umowy brutto określonej
w §6 ust. 2 tj. kwotę ……………. zł (słownie: ………………………………………………………… zł)
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
3.1.

Zamawiający zwraca 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.2.

30 % wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

nie później niż

§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1.1.

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,

1.2.

jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz
zajęcia majątku,

1.3.

jeżeli Wykonawca dopuści do zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni lub
wykona pracę niezgodnie z dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

1.4.

jeżeli Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/ów bez zgody Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać
uzasadnienie.
§ 14
Roszczenia stron
W razie sporu powstałego w związku
do rozstrzygania tego sporu będzie Sąd w Łodzi.

z

wykonywaniem
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niniejszej

umowy,

właściwym

§ 15
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 16
Poufność
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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
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
zakończeniu 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 (załącznik nr 1 do umowy)
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w celu
i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
7. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 922 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone
w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
8. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po zakończeniu
umowy.
§ 17
Inne postanowienia umowy
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy Prawo budowlane.
2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają
że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
2.1

ze strony Zamawiającego - Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Łodzi, 90 – 940 Łódź Al. Kościuszki 5/7,

2.2

ze
strony
Wykonawcy
……………………………………………………………………....
nr faksu ……………………………………………………………………….…………….

3. W okresie związania umową Wykonawca
Zamawiającego w terminie 7 dni o:


zobowiązany

zmianie siedziby lub nazwy firmy,
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jest

do

pisemnego

.

zawiadomienia



zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,



ogłoszeniu upadłości firmy,



wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,



ogłoszeniu likwidacji firmy.

4. Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy realizuje w jego imieniu Dział Inwestycji
i Remontów, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi,
Pion Infrastruktury,
z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, tj. w szczególności jest uprawniony do odbioru przedmiotu
niniejszej umowy, odbioru faktur VAT, naliczania kar umownych, oraz sporządzania aneksów do
niniejszej umowy.
5. Umowa
niniejsza
sporządzona
została
trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

w

czterech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót budowlanych
Załącznik nr 3.1 - Przedmiar robót elektrycznych
Załącznik nr 4 - Porozumienie o współpracy pracodawców

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………………

………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy …………………….

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy
wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska
S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję

się

do

zachowania

w

tajemnicy

wszelkich

informacji

nieujawnionych

do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

10

Załącznik nr 4 do umowy ……………………………………………
I.

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy
następującymi pracodawcami:
1. Pocztą Polską S.A. reprezentowaną przez
Janusz Michaluk

- Dyrektor

działającym w imieniu i na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Łodzi w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą *

a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą *
2. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez
to Zamawiającego / Zleceniodawcę oraz Wykonawcę / Zleceniobiorcę.
§1
Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że ich pracownicy / osoby
świadczące dla nich pracę wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
……………………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca wykonywania pracy)

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ……………………….. do ……………………….
*

Niepotrzebne skreślić

§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem ds.
bhp w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w miejscu pracy osobom bezpiecznej
i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora ds. bhp w zakresie przedmiotowego porozumienia
w osobie Henryk Jakubowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego
Telefon: 42 630 94 07
email: henryk.jakubowski1@lodz.poczta-polska.pl
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który sprawować będzie nadzór osobiście nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator będzie w szczególności realizował
zadania wskazane w § 4.
§4
Koordynator ma prawo i obowiązek do:
1. Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które jednocześnie
wykonują pracę w tym samym miejscu.
2. Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez
wydawanie wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu
poleceń ustnych i pisemnych.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4. Wnioskowania do Pionu Infrastruktury o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości
i poprawę stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
5. Współdziałania ze służbą bhp oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocześnie
wykonują pracę w tym samym miejscu poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie służbie
bhp
i
ochrony
przeciwpożarowej
wniosków,
zaleceń
oraz
informacji
o nieprawidłowościach.
6. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia lub procesu pracy w razie wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, klientów lub innych osób.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych
oraz osoby, która swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla życia, zdrowia własnego lub innych osób.
8. Zobowiązania wykonawcy prac stwarzających znaczące zagrożenia (np. budowlane,
remontowe,
techniczne,
środowiskowe)
do
opracowania
i
przedstawienia
do zaopiniowania przez służbę bhp Poczty Polskiej S.A. instrukcji bezpiecznego wykonywania
tych prac i przekazania jej wszystkim pracodawcom, których pracownicy/ osoby świadczące
dla nich pracę jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
9. Zobowiązania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich pracę
wykonują pracę w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali tych
pracowników z właściwą instrukcją.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,
w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę:
1. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą
spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnień
dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
2. Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest dostarczenie
pisemnej informacji do Zamawiającego / Zleceniodawcy prac przez Wykonawcę /
Zleceniobiorcę, potwierdzającej spełnienie formalnych wymagań przez swoich pracowników /
osób
świadczących
dla
niego
pracę
w
zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac, w
formie oświadczenia (załącznik nr 1 do Porozumienia).
3. Pracodawca - Zamawiający / Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeżeli jej posiadanie jest
wymagane dla danego obiektu),
3) przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych
z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu,
4) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
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5) udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.
4. Pracodawca - Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego / Zleceniodawcy dokumentacji
potwierdzających informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
3) przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które będą wykonywać
prace oraz osób organizujących i nadzorujących prace na każdej zmianie roboczej oraz
każdorazowe przekazywanie zmian w tym zakresie,
4) zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną instrukcją
bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz informacją o zagrożeniach
dla zdrowia i życia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3),
5) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego / Zleceniodawcę innych
procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
6) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę
do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały
im udostępnione do wykonywania przedmiotu umowy,
7) zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy,
spełniającego wymagania przepisów. Na żądanie Zamawiającego / Zleceniodawcy
zobowiązany jest udostępnić dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo
eksploatowanych urządzeń.
8) informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac pożarowo
niebezpiecznych, nie później niż na dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem.
5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje
zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie
przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.
§6

Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w tym samym miejscu są zobowiązane
do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej.
§7
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia wszystkim
osobom wykonującym pracę na terenie jednostki / komórki organizacyjnej bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony przeciwpożarowej.
Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp i ochrony
przeciwpożarowej.
§8
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w formie aneksu
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
Porozumienie zawarto Łódź, dnia …………………..2017 r.
Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Zamawiający / Zleceniodawca

Wykonawca / Zleceniobiorca

……………………………………………..

……………………..………………….
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Załącznik nr 1 do Porozumienia

II. OŚWIADCZENIE
Wykonawcy / Zleceniobiorcy
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa zakładu pracy)

Bełchów k/Nieborowa
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą zgodnie z umową ………………………
z dnia ……………………….. r.
zawartą z Pocztą Polską S.A. działającą poprzez
Janusz Michaluk – Dyrektor PI Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

90-940 Łódź, Al. Kościuszki 5/7.
...............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą
OŚWIADCZA, że pracownicy / osoby świadczące dla niego pracę w miejscu Urząd Pocztowy
Bełchów k/Nieborowa - wskazanym w § 1 Porozumienia o współpracy pracodawców, których
pracownicy/osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu,
dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds.
bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w okresie od …………….. r.
do …………………… r.
1. posiadają:
1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania obecnych prac,
2) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku,
3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia bhp,
2. będą w czasie pracy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze w
postaci (należy wymienić) : ……………………………………………………
3. będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy
(należy wymienić) : …………………………………………………………………..
Wykonawca / Zleceniobiorca
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