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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA PROJEKT nr .........................
o serwis wag pocztowych
eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
obsługiwanych przez Pion Infrastruktury Wydział Administracji w Krakowie
zawarta w dniu ___.___.2018 r. pomiędzy:
Pocztą Polską 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972,
kapitał zakładowy 774 140 000 zł w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960,
którą reprezentują:
.............................................................. -

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

.............................................................. -

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

zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym, a:
Panem/
....................................... zamieszkałym ul. ............................................ posiadającym
PESEL:....................,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
.................................................. z siedzibą ul. ..................................................., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP ..........................., REGON ............................../ ……………………….z siedzibą w ………..przy
ul. ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ……… pod numerem
……………….., NIP: …………, REGON:………………,
zwanym dalej w Umowie Wykonawcą,
reprezentowanym przez: …………………………………………………..
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wybranego
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na
podstawie uregulowań określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego.
Ze strony Poczty Polskiej S.A jednostką odpowiedzialną za realizację i nadzór nad zawartą
umową jest Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe w Krakowie z siedzibą przy
ul. Prokocimskiej 6, 30-900 Kraków.
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.

1.
2.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy są usługi serwisu polegające na naprawie i legalizacji (wraz
z przygotowaniem do niej) pocztowych wag listowych i paczkowych..
Wagi objęte Umową oraz miejsca ich użytkowania określają Załączniki nr 1, 1a.
§2
Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi serwisu pocztowych wag
listowych i paczkowych, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, eksploatowanych w UP
oraz innych jednostkach pocztowych znajdujących się na terenie działania Zamawiającego:
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2.

3.

4.

5.

6.

a) w obszarze powiatów: warszawskiego Zachód, grodziskiego, legionowskiego,
nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego
i żyrardowskiego – część 10,
b) w Ostrołęce i w obszarze powiatów: ostrołęckiego, ciechanowskiego, makowskiego,
ostrowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego – część 11,
c) w Płocku i w obszarze powiatów: płockiego, gostynińskiego, mławskiego, płońskiego,
sierpeckiego, sochaczewskiego i żuromińskiego – część 12.
Usługi naprawy wraz z legalizacją po naprawie będą realizowane sukcesywnie w okresie
obowiązywania Umowy na podstawie zamówień składanych Wykonawcy pocztą elektroniczną na
adres ........................................, faksem na nr ............. lub drogą telefoniczną na nr ........................,
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od chwili
zgłoszenia (z zastrzeżeniem ust.5), z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych
od pracy oraz udzielić gwarancji jakości usługi na okres 1 roku na zasadach określonych w karcie
gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy.
Jeżeli naprawa nie będzie mogła być wykonana w miejscu użytkowania wagi, dopuszcza się – za
zgodą Zamawiającego – wykonanie jej w lokalu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko zabrać uszkodzone urządzenie do swojej firmy,
wykonać naprawę i odwieźć wagę po naprawie własnym transportem na własny koszt i ryzyko do
miejsca użytkowania. Na czas dłuższej naprawy, trwającej więcej niż 3 dni, Wykonawca zapewni
w miejscu eksploatacji sprzętu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt
podlegający naprawie.
W przypadku skomplikowanej naprawy, której nie można wykonać w terminie określonym
w ust.3, termin naprawy zostanie uzgodniony z Zamawiającym, przy czym termin maksymalny
określa się na 30 dni.
Przygotowanie do legalizacji obejmuje kalibrację, sprawdzanie, testowanie i regulację wagi,
a także uzgodnienie terminu i sposobu legalizacji z właściwym Obwodowym Urzędem Miar.
W cenę tego przygotowania wliczony jest również koszt zawiezienia i odwiezienia wagi do
i z Urzędu Miar (lub ewentualnie przywiezienie i odwiezienie urzędnika z OUM do i z miejsca
eksploatacji wagi).

7. Usługi legalizacji wag, którym kończy się ważność świadectwa legalizacji będą
wykonywane przez Wykonawcę na podstawie bieżących zgłoszeń przekazywanych przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres
..................................... lub faksem na nr ................ Usługa legalizacji zostanie wykonana
w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym, jednak termin ten nie może być
dłuższy niż 40 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa
w niniejszym ust. .
8. Po wykonanej naprawie, obowiązek dokonania legalizacji naprawionej wagi spoczywać będzie
automatycznie na Wykonawcy. W przypadku legalizacji ponaprawczej Zamawiający będzie
obciążony jedynie kosztem naprawy i opłatą legalizacyjną, natomiast wyklucza się wówczas
stosowanie pozycji cennika „przygotowanie do legalizacji” (przygotowanie do legalizacji jest
wliczone w cenę naprawy).
9. Faktura obejmować może jedynie, zgodną z cennikiem, zryczałtowaną wartość za naprawę lub
przygotowanie do legalizacji, opłatę legalizacyjną, a także – w przypadku naprawy wymagającej
wymiany części zamiennych – nazwy, ceny i wartości wszystkich wykorzystanych w naprawie
części zamiennych, również zgodnie z cennikiem. Wartość drobnych części nieujętych w cenniku
oraz wartość koniecznych do wykonania usługi materiałów eksploatacyjnych wchodzi w cenę
napraw.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania we własnym zakresie w niezbędne do naprawy
części i materiały.
11. Usługi będące przedmiotem Umowy realizowane będą w miejscach eksploatacji wag, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 z zastrzeżeniem ust. 4 i 12. Koszt dojazdu do miejsc eksploatacji wag
zawarty będzie w cenie usługi.
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian miejsc eksploatacji poszczególnych
wag, w tym przesunięcie wag do nowo otwieranych placówek oraz wycofanie z eksploatacji wag
niezdatnych do użytku. Działania takie nie stanowią zmiany warunków Umowy i w każdym takim
przypadku będą wymagały dokonania, przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,
zgłoszenia faksem lub drogą mailową takich zmian.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości poszczególnych
rodzajów usług, tj. napraw, legalizacji, przygotowania do legalizacji oraz ilości niezbędnych do
wykonania napraw części zamiennych, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych
w załączniku nr 2 Zmiany te nie mogą spowodować przekroczenia wartości brutto umowy
określonej w § 5 ust. 5, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia wartości Umowy, o którym
mowa w § 5 ust. 6.
14. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego
jej wykonanie (Karta pracy technika według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy).
Dokument ten musi zostać potwierdzony ze strony Zamawiającego przez kierownika lub
uprawnionego pracownika jednostki, w której eksploatowana jest waga będąca przedmiotem
usługi. Karta pracy technika stanowi załącznik do faktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odmowy odbioru wykonanej usługi i podpisania karty pracy technika w razie stwierdzenia w toku odbioru - wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. W przypadku dokonania legalizacji wagi, w Karcie pracy technika musi znaleźć się również data
dokonania legalizacji, zgodnie z treścią umieszczonych na wadze nalepek legalizacyjnych.
16. Na wyraźne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wystawić ekspertyzę
techniczną wagi, którą Zamawiający zamierza zutylizować. Koszt usługi sporządzenia ekspertyzy
mieści się w całkowitych kosztach serwisu wag i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
dodatkowe wynagrodzenie.
17. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług objętych Umową osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
18. Wykonawca oświadcza, że osoby za pomocą których będzie realizował przedmiot Umowy,
posiadają odpowiednie uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania
pocztowych wag listowych i paczkowych.
19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem Umowy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy, przy
dołożeniu należytej staranności.
§3
Prawa i obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) wykonywania usługi w godzinach pracy danej jednostki organizacyjnej - Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania się z godzinami pracy jednostek organizacyjnych
Zamawiającego,
b) przeprowadzania napraw zgodnie z dokumentacją urządzenia oraz zaleceniami producenta,
c) realizowania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami,
d) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko,
e) niezwłocznego 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 lub niepowiadomienia
o zaszłych zmianach przez Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia
kierowane do Wykonawcy pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczone
ze skutkiem prawnym, także w sytuacji ich zwrotu do nadawcy,
f) dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Umowy,
g) przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób zaangażowanych w świadczenie usług
objętych niniejszą umową zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Wykaz osób stanowi
Załącznik nr 5.

3

2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazywania zleceń zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
b) zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
§4
Gwarancja jakości
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z największą starannością i posiadaną
wiedzą techniczną, gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie każdej usługi oraz
wymienionych części. Bieg gwarancji liczy się od dnia podpisania przez Zamawiającego Karty
pracy technika, o której mowa w § 2 ust. 14.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego
w okresie gwarancji usterek naprawionych wag oraz wad wymienionych części zamiennych
w terminie do 7 dni od takiego zgłoszenia. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie
gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do umowy.

1.
2.
3.

4.
5.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalają ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną przez
Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
Do cen jednostkowych netto określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, Wykonawca doliczał
będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.
Ceny jednostkowe usług zawierają wszelkie koszty wykonania usługi, w tym koszt dojazdu do
miejsc świadczenia usług, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy i w § 2 ust. 12, koszt
transportu, o którym mowa w § 2 ust. 4, 6 oraz cenę materiałów i nieujętych w cenniku
drobnych części niezbędnych do wykonania napraw.
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto poszczególnych usług oraz
części zamiennych objętych przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania Umowy.
Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikająca z przyjętej
przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wynosi:

netto ____________,___zł, słownie: _______________________________________ złotych
00/100,
podatek
od
towarów
i
usług
VAT
___________,___
zł,
słownie:
_________________________________________________________ złotych 00/100
brutto ____________,___ zł, słownie: _____________________________________ złotych
00/100.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłacenia Wykonawcy mniejszej kwoty, niż określona
w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wysokość należnej Wykonawcy kwoty wynika jedynie z ilości
faktycznie zamówionych i wykonanych przez Wykonawcę usług oraz użytych części
zamiennych.
7. Przypadek, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie stanowi podstawy do wniesienia
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w tym o wypłatę przez Zamawiającego pozostałej
sumy.
§6
Płatności
1. Jeżeli w dalszej części umowy lub załącznikach używa się określenia faktura VAT rozumie
się także pod tym pojęciem rachunek.
Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur za faktycznie wykonane
usługi.
2. Podstawą wystawienia faktury będą karty pracy technika podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli obu Stron. Wzór karty pracy technika stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
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3. Wykonawca rozpisze osobno na fakturze wartość za wykonane usługi oraz wymienione w ich
trakcie części.
4. Zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartami pracy technika, o których
mowa w ust. 2.
5. Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP:525-000-73-13
i przesłać (dostarczyć) na adres:
(dla części 10, 11, 12)
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa
6. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
................................................................................... Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty w walutach obcych.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie płatności wynikające z czasu
oczekiwania na stosowną fakturę korygującą.
9. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na osobę
trzecią cesji wierzytelności, w całości lub części, wynikającej z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
10. Podczas realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości cen
jednostkowych netto za poszczególne usługi , natomiast w przypadku gdy nastąpi zmiana
stawki VAT, ceny będą obliczane zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. 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. Powyższe nie skutkuje zmianą maksymalnej wartości brutto umowy.
§7
Przedstawiciele stron
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy i naliczanie kar umownych jest
Zbigniew Ciesielski
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego dla danego obszaru wykonywanych usług,
a w szczególności za monitorowanie należytego wykonania umowy odpowiada:
(dla części 10, 11, 12)
Zbigniew Ciesielski
nr tel.
nr fax:
e-mail:

22 505 31 90
___ __ __
zbigniew.ciesielski@poczta-polska.pl
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3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:
…………………………….................................
nr tel.: ………………………….,
nr fax: ……………………...…..,
e-mail: ………………………….
4. Zmiana osób określonych w ust. 1, 2 i 3, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia.
5. Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

§8
Kary umowne
Zamawiający - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych wobec Wykonawcy w następujących
przypadkach:
a) nierozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy lub
niekontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w wysokości
10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 5 umowy,
b) wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym lub odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 5 umowy,
c) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 50,00 zł, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu na wykonanie usługi,
d) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty
kary umownej, o której mowa w lit. c).
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyłączeniem
zapisu ust. 1 lit. b).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej ( w tym także kary, której
termin płatności określony w ust. 4 nie upłynął) z należnego wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionej przez niego faktury, w tym również wynagrodzenia jeszcze
niewymagalnego, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy jednoczesnym pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na podstawie
wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w części wstępnej umowy.
Kary umowne obciążające Wykonawcę płatne będą w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia
not obciążeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa wartości
poniesionej szkody.
§9
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

6

2.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 oraz poza przypadkami określonymi w przepisach
Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy
w trybie natychmiastowym w następujących sytuacjach, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach:
a) gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty.
§ 10
Ochrona informacji
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.).
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
także po wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, 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 6).
Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekaże informację
o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych swoich pracowników lub innych osób biorących udział w realizacji przedmiotu
zamówienia w imieniu Wykonawcy, w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację
postanowień umowy.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych,
w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
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.
Zamawiający nadto zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych
w sposób zgodny z przepisami 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”) – po jego wejściu do stosowania.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
wygaśnięciu umowy.

7

§ 11
Czas trwania umowy
1. Umowa niniejsza obowiązuje przez czas określony, tj.
a) część 10 - od dnia podpisania do dnia 01.03.2019 r.
b) część 11 - od dnia podpisania do dnia 01.03.2019 r.
c) część 12 - od dnia podpisania do dnia 01.03.2019 r.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem - w terminie jednego
miesiąca.

§ 12
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14
Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy lub adresy wskazane w
powiadomieniu o zmianie uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o
ewentualnych zmianach swoich siedzib.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1.
wykaz miejsc użytkowania wag
1 a. zestawienie marek i modeli wag pocztowych
2.
oferta wraz z kalkulacją cenową
3.
wzór karty pracy technika
4.
karta gwarancyjna
5.
wykaz osób
6.
oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca

Zamawiający
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