PROJEKT
UMOWA
zawarta w Katowicach w dniu ............... 2017 roku pomiędzy
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13,
REGON 010684960, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
p. Grzegorza Kazimierskiego – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Katowicach,
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.02.2018 numer BPNW/P/PI/25/18
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do KRS)
.....................................................................................................................,
z
siedzibą
w .................................................. przy ul. ............................................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ............................... w ... Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ............................., NIP
....................................., REGON ............................, kapitał zakładowy …………. zł
(w
przypadku spółek), , reprezentowanym przez pana/panią …………………………………….
działającego/ą na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………………. numer ………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej)
panem/panią ………………..…………………. zamieszkałym(ą) w ………………………..
przy ul.
……………..………., prowadzącym(ą) działalność gospodarczą w …..………………. przy ul.
……………………… pod nazwą ……………………………………………….. , wpisanym(ą) do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …………………, REGON
…………………., PESEL ………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. W następstwie wyboru oferty, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego odrębnego prowadzonego na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane (zwane dalej – robotami) w Chorzowie, pl. Waryńskiego 1
polegające na remoncie dachu i komina.
2. Zakres robót został opisany w przedmiarze robót.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
§ 3.
Integralną część umowy stanowią :
1. oferta z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
2. przedmiar robót.
§ 4.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy na
podstawie protokołu przekazania terenu robót podpisanego przez osoby wyznaczone przez Strony w
umowie do sprawowania nadzoru nad robotami.
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§ 5.
1. Kierownikiem robót i osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy ze strony
Wykonawcy jest pan/pani* …………………………………………… tel. …………….e-mail: ……….…
2. Zamawiający wyznacza do nadzoru nad prowadzonymi robotami pana/panią*
……………………………….. tel. ………………….., e-mail: …………………
3. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, właściwa Strona wyznaczy inną
upoważnioną osobę i poinformuje o tym w formie pisemnej drugą Stronę. Zmiana ta nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

§ 6.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z procedurami
i załącznikami do umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem
budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami dotyczącymi
realizacji robót będących przedmiotem umowy z najwyższą
starannością i w terminach
umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności związanych ze zgłoszeniem rozpoczęcia
i zakończenia robót w organie nadzoru budowlanego.
Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na terenie robót.
Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady
i śmieci.
Elementy instalacji i urządzeń pozostałych po demontażu oraz powstałe w związku z tym
demontażem odpady oraz gruz budowlany są własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do
ich usunięcia z terenu budowy i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne zawiadomienie osoby wyznaczonej przez
Zamawiającego do nadzoru nad prowadzonymi robotami o wykonaniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu oraz dokonanie stosownego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu lub
wpisu do dziennika budowy.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie końcowego odbioru robót w stanie umożliwiającym
pełną eksploatację.
Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru
końcowego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie robót wynikające z
jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań osób trzecich.
Za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie i miejscu realizacji robót objętych umową,
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni dla własnych potrzeb zaplecze socjalne i sanitarne.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz warunkami realizacji umowy i
nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.

§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami oraz wymaganiom określonym w
przedmiarze robót.
3. Na każde żądanie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający dopuszczenie materiału
budowlanego do stosowania w budownictwie.
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości zastosowanych materiałów jak i jakości
wykonywanych robót.
5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
6. Zamawiający ma prawo wykonać dodatkowe badania.
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia dodatkowych badań okaże się, że zastosowane materiały,
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty dodatkowych badań obciążą w całości
Wykonawcę.
§ 8.
(w przypadku, gdy Wykonawca podał w ofercie podwykonawców)
1. Wykonawca może skorzystać jedynie z pomocy podwykonawców, których podał w ofercie.
2. Podwykonawcy mogą realizować wyłącznie zakres robót wskazany w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, 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.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
5. Zamawiający musi wyrazić zgodę na wykonanie wyodrębnionych robót przez podwykonawcę, przy
wyraźnym określeniu kwoty należnej podwykonawcy, warunków odbioru i płatności oraz terminu
zakończenia robót.
6. Kwota należna dla podwykonawców, o której mowa w ust. 3, zostanie przekazana Wykonawcy
przez Zamawiającego po przedstawieniu przez niego:
1) dowodów zapłaty podwykonawcom,
2) pisemnych oświadczeń podwykonawców o całkowitym
zaspokojeniu roszczeń
wypływających z realizacji umowy o podwykonawstwo,
3) pisemnych oświadczeń podwykonawców, że nie roszczą sobie praw wobec Zamawiającego
co do kwoty należnej za wykonane roboty.
7. Dopuszcza się 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. 3.
§ 9.
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty z tytułu umowy będzie wynagrodzenie
kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się ceną ……………… zł. brutto
(słownie: …………………………………..), w tym cena netto wynosi …………………… zł.
(słownie: ……………………………………), podatek VAT stanowi kwotę …………… zł.
(słownie:
…………………………………….).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach
robót. Zawiera ono ponadto następujące koszty: koszty wszelkich robót przygotowawczych, koszty
związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
pomiarów, badań i sprawdzeń.
4. Rozliczenie robót będzie odbywało się następująco: w przypadku, gdy ilość faktycznie
wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone, przy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. W tym przypadku
zmiana ilości przedmiarowych może nastąpić jedynie na podstawie obmiaru robót potwierdzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do
nadzoru nad robotami.
5. Nie dopuszcza się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych
podanych w kosztorysie ofertowym.
6. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju (roboty dodatkowe) niż w kosztorysie ofertowym
(tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, rozliczane będą w oparciu o obmiar robót i sporządzony na jego podstawie kosztorys
powykonawczy. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót dodatkowych po uprzednim
potwierdzeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności konieczności ich realizacji przez
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osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru nad robotami i przez Zamawiającego.
Realizacja robót dodatkowych będzie poprzedzona procedurą zamówienia dodatkowego w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
7. Obmiar robót i kosztorys powykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego do nadzoru nad robotami. Podstawą do sporządzenia tych kosztorysów będą
Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) lub inne katalogi z normami nakładów rzeczowych.
Kosztorysy opracowane będą w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen zastosowanych
materiałów i sprzętu, ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD za
ostatni kwartał poprzedzający okres wykonywania robót.
§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne niezależnie od faktu poniesienia szkody i jej
wysokości w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie terminów wynikających z umowy, w tym w realizacji terminu umownego,
o którym mowa w § 2 w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za
każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub w
okresie gwarancji - w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za każdy
dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego w formie pisemnej przez Zamawiającego na
usunięcie wad,
3) za przerwę w realizacji robót z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za każdy dzień przerwy,
4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie
Wykonawcy - w wysokości 20 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z płatności wynikających
z wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT z tytułu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę
bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia.
4. Strony dopuszczają kumulację kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1-3.
5. Zapłata należnych kar umownych w przypadku gdy nie zachodzi potrącenie nastąpi w ciągu 21 dni
od daty wystawienia noty księgowej.
§ 11.
1. Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym,
dokonywane
będą na warunkach określonych w umowie. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu
przedmiotu umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu
zgodnego z umową jego wykonania. Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek
wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania
i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy lub jego części oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów itp.
2. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów:
1) robót zanikających lub podlegających zakryciu - nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru; odbiór będzie potwierdzony pisemnie przez osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego do nadzoru nad robotami,
2) częściowych robót - nie później niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru
robót
przez kierownika budowy i potwierdzonych przez osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego do nadzoru nad robotami; dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru
częściowego robót jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez osobę wyznaczoną
przez Zamawiającego do nadzoru nad robotami i Wykonawcę,
3) końcowego odbioru robót - w ciągu 14 dni od daty powiadomienia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego potwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru nad
robotami , Zamawiający przy udziale Wykonawcy rozpocznie dokonywanie odbioru
końcowego; zakończeniem odbioru końcowego robót jest podpisanie bezusterkowego
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

protokołu odbioru końcowego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru nad
robotami i Wykonawcę.
Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób
i sprawdzeń Wykonawca potwierdzi w formie pisemnej. Potwierdzenie przez osobę wyznaczoną
przez Zamawiającego do nadzoru nad robotami zgodności potwierdzenia ze stanem faktycznym
lub brak ustosunkowania się przez niego do wpisu w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych,
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru.
Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, jak
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół podpisywany jest przez
Wykonawcę i Zamawiającego, przy czym:
1) odbiory częściowe dokonywane będą przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do
nadzoru nad robotami w obecności przedstawiciela Wykonawcy,
2) odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu niezakończenia robót, zastosowania niezgodnego z umową materiału,
niewłaściwego wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku
dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub
braków,
2) nienadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia
wynagrodzenia,
3) nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może
żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.
W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 5 i 6, nowy termin zgłoszenia
gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2, 3 i 4, co nie
wyłącza
uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.
W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do czynności odbioru z przyczyn leżących po Stronie
Wykonawcy, Zamawiający upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia
odbioru z zastrzeżeniem możliwości dokonania jednostronnego odbioru przez powołaną przez
niego komisję.
§ 12.
Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanych robót,
dokonanego przez Zamawiającego, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby
trzecie.
Fakturę należy wystawić na adres:
Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej
7, 40-940 Katowice. NIP: 525-000-73-13.

§ 13.
Jeżeli Wykonawca zażąda gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający udzieli żądanej
gwarancji z uwzględnieniem okresu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wybór gwaranta.
§ 14.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od swych
zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, określonej w Kodeksie Cywilnym.
2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przez obie Strony umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi
niezwłocznie po ich zgłoszeniu, aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od daty pisemnego
zgłoszenia. Po upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy w formie pisemnej termin
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dodatkowy na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia
usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zwracania się do Sądu, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§ 15.
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy – przez cały okres obowiązywania umowy –
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy Wykonawca przerwał realizację
robót i przerwa trwa dłużej niż 2 kolejno następujące tygodnie,
2) złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, w sytuacji
zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo
upadłościowe (Dz. U. 2017.2344 tj. z późn. zm. – dalej: „Prawo upadłościowe”) albo oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodów wyszczególnionych w artykułach 12a i 13 Prawa
upadłościowego, bądź w razie złożenia przez Wykonawcę wniosku restukturyzacyjnego
zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017,1508 tj. z
późn. zm. – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”), otwarcia likwidacji Wykonawcy,,
3) Wykonawca naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, przez co
należy rozumieć
takie naruszenie umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez
Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie wskazanym w tym piśmie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki
obejmujące między innymi:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku zrealizowanych na terenie robót, według stanu
na dzień odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez Zamawiającego i dokonanie
ich na koszt Wykonawcy,
3) Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.
§ 16.
Strony zobowiązują się tak w czasie trwania umowy, jak też po jej zakończeniu lub ustaniu
z jakichkolwiek przyczyn, do zachowania ścisłej poufności wszystkich informacji, danych,
dokumentów o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym, finansowym,
projektowym, nieujawnionych do publicznej wiadomości, które uzyskały, zabrały, sporządziły,
zgromadziły lub w inny sposób pozyskały w związku z zawarciem i realizacją umowy. Naruszenie
powyższych zobowiązań stanowić będzie podstawę roszczeń odszkodowawczych wobec Strony
dopuszczającej się takich naruszeń.
§ 17.
Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej".
Za okoliczności „siły wyższej" uznaje się między innymi pożar, eksplozję, wojnę, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy państwowe, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie pozostające poza kontrolą Stron, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie
można było im zapobiec.
§ 18.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że
ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
1) Zamawiający:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,40-940 Katowice
2) Wykonawca: ………………………………………..
2. O zmianie powyższych adresów Strony są zobowiązane informować się nawzajem w formie
pisemnej. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
3. Kierowaną korespondencję na wskazane pisemnie adresy pomimo braku odbioru uznaje się za
doręczoną skutecznie.
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4. Strony postanawiają, że w sprawach bieżących będą się komunikowały za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na następujące adresy skrzynek pocztowych:
1) Zamawiający: e-mail: ……………………………………….
2) Wykonawca: e-mail: ………………………………………..
§ 19.
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. 2018.419 tj. z późn. zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie
wykraczającym poza cel umowy będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1, także po wygaśnięciu 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 (zał. nr 1 do umowy).
5. Wykonawca oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
zakończeniu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz
numer rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga
sporządzania aneksu.
8. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 7 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę 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).
§ 20.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem przypadków
określonych w umowie.
§ 21.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd miejscowo właściwy
dla zawarcia umowy .
§ 22.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa została sporządzona w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

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;
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;
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy 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
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO);
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań
chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której
dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z
wykorzystaniem takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Załączniki do umowy:
1) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
2) oferta - kosztorys ofertowy Wykonawcy,
3) przedmiar robót.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

*niepotrzebne skreślić lub usunąć
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Załącznik nr 1 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności polegających na remoncie
dachu i komina w Chorzowie, pl. Waryńskiego 1 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
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)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Administratorem moich danych osobowych 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.
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, 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).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do
czasu wygaśnięcia roszczeń.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych osobowych jest Firma
……..nazwa Firmy realizującej roboty ……………..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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

1.
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