Umowa

nr …………………………

zawarta w dniu .......................... w pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 525000-73-13 , kapitał zakładowy 774.140.000,00 zł wpłacony w całości zwana w treści umowy
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
1. ………………………………………………..na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... o
nr .........
2. ……………………………………………….. na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... o
nr .........

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
....................................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..........................................
w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającymi numer identyfikacyjny NIP
.........................., Regon ........................, o
i kapitale zakładowym wynoszącym
…………………
/
wpłaconym
w całości/wpłaconym do kwoty// / zamieszkałym w ...........................przy ul......................
prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą ........................,wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą
numer identyfikacyjny NIP.........................., Regon ......................., PESEL …………..………..
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, 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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego, na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego.

§1
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie na świadczenie usług wskazanych w pkt 1
niniejszego ustępu w obiektach i na terenach Poczty Polskiej S.A nadzorowanych przez
Dział BHP, OP w Łodzi, obejmujący obszar województwa łódzkiego zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
1) Świadczenie usługi wykonywania przeglądu technicznego (konserwacyjnego)
gaśnic, badanie ciśnieniowe zbiorników gaśnic, wymiana zużytego sprzętu;
przegląd techniczny, badanie wydajności i ciśnienia wewnętrznej instalacji
hydrantowej; badanie wytrzymałości na ciśnienie węży hydrantowych dotyczy
ZADANIA nr 1
Usługi obejmujące konserwację oraz naprawę urządzeń, w skład których
wchodzą:
a) Urządzenia Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP),
b) Urządzenia systemu oddymiania w tym system wentylacji mechanicznej,
c) Urządzenia gaśnicze „Pliszka” w bankowozach,
d) System gaśniczy „Pliszka” – dotyczy ZADANIA nr 2.
Przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń i instalacji stałych
urządzeń gaśniczych znajdujące się w obiektach pocztowych na ul.
Kościuszki 5/7 oraz al. Włókniarzy 227 - dotyczy ZADANIA nr 3
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi w ramach
obsługiwanego terenu w przypadku zmiany lokalizacji którejkolwiek jednostki Poczty
Polskiej S.A., o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tego zdarzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu umowy nie więcej niż do
30% wartości umowy brutto ze względu na aktualne potrzeby, bądź posiadane środki
finansowe, co nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie może być podstawą roszczeń
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy,
4. Zgodnie z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do dalszej realizacji umowy na
tych samych zasadach oraz po tych samych cenach w stosunku do zmniejszonej liczby
asortymentu od dnia otrzymania zawiadomienia.
5. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczną ilość sprzętu, w odniesieniu do której usługa
jest świadczona. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego, gdy Zamawiający zmniejszy ilość sprzętu lub też zmieni lokalizację
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub gdy wartość umowy, o której mowa w §
7 ust. 3 nie zostanie wyczerpana.
6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi, zgodnie z przepisami prawa w
szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017,

poz. 1951) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 grudnia 2017 roku w sprawie
Centralnego Rejestru Operatorów Dz. U. 2017, poz.2419.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu danych pracownika tj; imię
i nazwisko oraz nr certyfikatu uprawniający pracownika do wykonywania czynności w
urządzeniach gaśniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane najpóźniej 5 dni
przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi.
8. Wszelkie ubytki środka gaśniczego wynikające z legalizacji zbiorników, przeglądów
instalacji i prac objętych konserwacją, będą uzupełniane na koszt Wykonawcy.
Uzupełnienie środka gaśniczego nie obejmuje sytuacji w których niesprawności powstały
z ewidentnej winy użytkownika oraz osób trzecich, a także działania siły wyższej,
rozumianej, jako: zalanie, pożar, wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia
mechaniczne.
9. Za sprawność atestowanego sprzętu użytkowanego zgodnie z zaleceniami producenta
oraz zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
10. Strony ustalają, że prace objęte umową wykonywane będą w dni robocze w godzinach
8.00 – 15.00, a w innych terminach na warunkach ustalonych między stronami.
11. Naprawy polegają na usuwaniu uszkodzeń i niesprawności w celu przywrócenia stanu
pełnej sprawności urządzeń lub instalacji.
12. Każdorazowo przed przystąpieniem do konserwacji, Wykonawca ma obowiązek
poinformować o dokładnym terminie jego przeprowadzenia przedstawiciela
Zamawiającego tj:
a. Izabela Piotrowska – tel. 887 855 561
b. Bartosz Rakowski – tel. 502 018 322
13. Brak powyższej informacji usługi może skutkować odmową podpisania protokołu odbioru
wymaganego przez Wykonawcę jako potwierdzenie wykonania usługi
§2
1.

Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi, o której mowa w § 1ust. 1 pkt 1
niezwłocznie po zawarciu umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 , do potwierdzenia w sposób stały na sprzęcie ppoż. przydatność do
użytku poprzez zamieszczenie plomby oraz odpowiedniej etykiety z datą dokonania
przeglądu oraz podpisem konserwatora lub w inny równoważny sposób zgodnie z
wymaganiami prawa w tym zakresie.

3.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po wykonaniu usługi, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 protokół przeglądu technicznego i konserwacji.

4.

Protokół przeglądu technicznego i konserwacji potwierdzany jest przez każdego
użytkownika sprzętu ppoż. właściwego dla danego miejsca realizacji usługi lub przez
Inspektora ds. ochrony ppoż. z Działu BHP, OP w Łodzi nadzorującego realizację
usługi.

5.

W przypadku wystąpienia konieczności dokonania naprawy sprzętu ppoż., niezwłocznie
po zakończeniu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych w danej jednostce

Poczty Polskiej S.A., Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia takiej potrzeby w
protokole przeglądu.
6.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
polegającej na usunięciu powstałych uszkodzeń i awarii celem przywrócenia im pełnej
sprawności niezwłocznie po otrzymaniu jednostronnej dyspozycji w formie telefonicznej
potwierdzonej e-mailem lub faxem od Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 4 godzin od
otrzymania zgłoszenia. Wykonanie naprawy nie może nastąpić później, niż w ciągu 24
godzin od momentu przystąpienia do naprawy lub w szczególnych przypadkach,
uzasadnionych stopniem skomplikowania naprawy, w terminie dłuższym, uzgodnionym z
Zamawiającym.

7.

Protokół serwisu naprawy potwierdzany jest przez każdego użytkownika sprzętu ppoż.
właściwego dla danego miejsca realizacji usługi lub inspektora ds. ochrony ppoż.

8.

Wykonawca umożliwi własnym środkiem transportu dojazd inspektora ds. ochrony
przeciwpożarowej w celu właściwego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i
akceptację prawidłowo wykonanych usług.

9.

Inspektorzy ds. ochrony ppoż. odpowiedzialni za realizację przedmiotu umowy oraz
kontakt z Wykonawcą:
a. Izabela Piotrowska – tel. 887 855 561
b. Bartosz Rakowski – tel. 502 018 322
§3

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy lub do
czasu wyczerpania łącznej wartości brutto określonej w § 7 ust. 3 umowy przed tym
terminem.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do
instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.
§5
W zakresie świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
2) realizowania przedmiotu umowy poprzez wykwalifikowany personel posiadający
ważne uprawnienia do wykonywania określonych prac z zakresu przedmiotu umowy,
3) przedłożenia Zamawiającemu, imiennego wykazu pracowników, którzy będą
wykonywać przedmiot umowy, zawierającego nr i serię dowodu tożsamości w
terminie najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi.
4) informowania na bieżąco o każdej zmianie osobowej pracowników wykonujących
przedmiot umowy, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem pracy przez nowego
pracownika,
5) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy wraz z
załącznikami,

6) informowania na piśmie Zamawiającego o złym stanie rozwiązań technicznych
zabezpieczeń przeciwpożarowych po przeprowadzonym przeglądzie technicznym i
czynnościach konserwacyjnych.
7) zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie
BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjnoporządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego,
8) stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli
Zamawiającego, w zakresie przedmiotu umowy i pracowników wewnętrznej służby
ochrony w zakresie porządkowym,
9) udzielenia informacji i wyjaśnień na pytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu
umowy.
10) nie powodowania dezorganizacji pracy pracowników Zamawiającego w miejscu
realizacji usługi
11) posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia OC – minimalna kwota
ubezpieczenia 500 000 zł.
§6
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają
następujące osoby:
1) Wykonawca - .........................................................................................
2) Zamawiający – osoby wskazane w § 2 ust. 9
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt
1 będzie rozliczane w terminie 21 dni, od prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Ceny jednostkowe za realizację przedmiotu umowy, obowiązujące przez cały okres
świadczenia usługi określa Formularz oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 1 do
umowy.
3. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w całym okresie jej
trwania, obliczone na podstawie stawek określonych w Formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, nie przekroczy kwoty:
ZADANIE I:
netto ................ zł (słownie: .................................................... zł) + należny VAT w
kwocie ......... zł
brutto ............... zł (słownie: ......................................................................................... zł)
ZADANIE II :
netto ................ zł (słownie: .................................................... zł) + należny VAT w
kwocie ......... zł
brutto ................ zł (słownie: ........................................................................................ zł)
ZADANIE III :

netto ................ zł (słownie: .................................................... zł) + należny VAT w
kwocie ......... zł
brutto ................ zł (słownie: ....................................................................................... zł)
4.

Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmują wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym koszty pracownicze, koszty transportu w tym również koszty
związane z dojazdem inspektorów ochrony ppoż., koszty narzędzi, jak również koszty
materiałów eksploatacyjnych - części podlegających wymianie oraz materiały
pomocnicze.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto,
w przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek
podatku VAT.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury :
a) w terminie do 7 – go dnia po wykonaniu przeglądu technicznego i czynności
konserwacyjnych,
b) w terminie do 7 – go dnia po wykonaniu serwisu naprawy.

7.

Każdorazowa zapłata wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
rachunek Wykonawcy nr ..........................................

8.

Do faktury każdorazowo zostanie załączony protokół przeglądu technicznego i
konserwacji albo protokół serwisu naprawy w zależności od typu wykonanej usługi.

9.

Protokół przeglądu technicznego i konserwacji oraz protokół serwisu naprawy powinien
być potwierdzony zgodnie z ustaleniami jak w § 2 umowy. Wykonawca opracuje i
przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej zbiorcze zestawienie
wykonanych usług przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi i
serwisu naprawy, określając miejsce, rodzaj i ilość sprzętu ppoż.

10. Faktury należy wystawić na:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13
Faktury i wszelką korespondencję należy przesyłać na:
Poczta Polska S.A.
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej
Ul. Obywatelska 121/129
90 – 945 Łódź
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.
13. W razie opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za opóźnienie.

14. Zamawiający nie ponosi skutków opóźnienia płatności na skutek nieprawidłowo
wystawionych faktur VAT.
§8
1. Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli
jakości świadczonych usług przez cały okres trwania umowy.
2. Z kontroli, o której mowa w ust. 1 sporządzany będzie każdorazowo protokół
poprawności wykonania usługi potwierdzany przez osoby wyznaczone przez strony.
3. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli doraźnej nieprawidłowości w wykonaniu
usługi Zamawiający niezwłocznie - nie później niż w dniu następnym - powiadomi o tym
fakcie Wykonawcę, udostępniając mu jednocześnie kopię protokołu wskazanego w ust.
2.
4. Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu kopii protokołu wskazanego w ust. 2, do
wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w
terminie 7 dni kalendarzowych.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne z tytułu realizacji każdego zadania :
1) w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 3 w przypadku
odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 pkt 1-8
umowy,
2) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 3 za każdy dzień
opóźnienia w realizacji umowy,
3) w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 3 za każdą godzinę
opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię, o której mowa w § 2 ust. 6.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należności wynikających
z faktur wystawionych przez Wykonawcę, po pisemnych powiadomieniach Wykonawcy
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia kar
umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej
szkody.
5. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:
1) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie
likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości,

2) w przypadku, gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy – w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości,
4) Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych – w
terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego,
5) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie
rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
7) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
8) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.
2.

W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za
należycie wykonaną część umowy, do czasu odstąpienia.

3.

Wcześniejsze rozwiązanie Umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze stron,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
§ 11

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
(j.t. Dz. U. z 2018 r. Nr 153, poz. 419 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 wygaśnięciu 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 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 wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do
przestrzegania wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego
obowiązujących u Zamawiającego.
6. Dane osobowe udostępniane są Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25
maja 2018 r. 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).

§ 12
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się
o zmianach dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, bez konieczności
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję wysłaną na adresy do
korespondencji wskazane w komparycji umowy, każda ze Stron uzna za prawidłowo
doręczoną w przypadku uprzedniego niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego
adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne
skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści załączników do niniejszej umowy.
Przekazanie Wykonawcy zmienionych załączników nie powoduje konieczności
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygnąć polubownie w terminie 10 dni roboczych. Wszelkie spory powstałe na tle
realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości osiągnięcia porozumienia,
rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Łodzi
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz umowy dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) Kopia Formularza oferty – Załącznik nr 1 do umowy;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do umowy
3) Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy – Załącznik nr 3 do umowy
Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska
S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku 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).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej

jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25
maja 2018 r.), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

