UMOWA O REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

Projekt

NR …………………………………….
zawarta w dniu …..……2018 roku, 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”, reprezentowaną przez pełnomocników:
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
działających w imieniu i na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź,
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. ………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)…………………………… zam. w …………….. przy ul. ………………… nr …. m. …,
przedsiębiorcą pod nazwą ………………… z siedzibą w ……………… przy ulicy……………….., wpisanym
do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP……………………………………... REGON……………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty zamówienia odrębnego przeprowadzonego na
podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w zamian za zapłatę Wynagrodzenia, wykonanie robót
remontowych pn. Remont FUP Opoczno w Sławnie, 26-332 Sławno ul. Piłsudskiego 31
a Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w terminie i na zasadach określonych Umową.
Realizacja przedmiotu Umowy będzie przebiegała przy czynnym obiekcie
2. Umowny zakres robót niezbędnych do wykonania określa:
a) Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 2 do umowy,
b) oferta Wykonawcy na wykonanie prac remontowych, która stanowi załącznik nr 3 do umowy
złożona w przeprowadzonym postępowaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia do wykonania wszelkich usług, robót
budowlanych i innych czynności które są konieczne do wykonania Remontu, a także dostarczenia
wszelkich Materiałów, które są konieczne do wykonania zadania.
4. Roboty obejmują w szczególności:
1). wykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia
i przeprowadzenia robót budowlanych;
2). wykonanie robót budowlanych w oparciu o kosztorys nakładczy z przedmiarem robót;
3). przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej.
5. Wszelkie Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania Remontu muszą:
1). być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym
w Umowie, a także w przepisach prawa;
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2). posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3). być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
6. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie pokrywa należność za wszystko, co jest niezbędne do
wykonania Inwestycji i zostało skalkulowane na bazie Kosztorysu nakładczego z przedmiarem robót
i pełnej wiedzy o Obiekcie i terenie budowy.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do
wykonania Inwestycji i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
§2
TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia przekazania terenu budowy
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3
do umowy.
2. Ryczałtowa wartość robót objętych niniejszą umową wynosi …………… zł netto, słownie:
……………………………… powiększona o należny podatek VAT (23%) w kwocie ……………...
Razem wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: …………………… zł słownie: ………..………………
3. Wszystkie roboty nieujęte w umowie, a Wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy
traktowane będą jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 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.
§4
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.
3. Podstawę za zakres robót powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) stanowić
będzie protokół odbioru końcowego oraz dowody zapłaty za rozliczane roboty przez Wykonawcę
podwykonawcom.
4. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi, Al. Kościuszki 5/7 90-940 Łódź
5. Na fakturach należy umieścić poniższe informacje:
• numer identyfikacji podatkowej: 525-000-73-13
• informację, że roboty realizowane są na podstawie umowy nr …………………………………..
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6. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy: ………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego

7. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w umowie będzie wymagała zawarcia aneksu

do umowy.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w walutach obcych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie.
11. Zwłoka w jakiejkolwiek płatności, wynikającej z niniejszej umowy, powoduje konieczność zapłacenia
przez Stronę będącą w zwłoce z płatnością drugiej Stronie odsetek ustawowych za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej w 2-ch egz.
zawierającej protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń wraz z
odpowiednimi
certyfikatami, znakami
bezpieczeństwa, zgodność z kryteriami technicznymi materiałów
i urządzeń zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia.
2. W czasie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady
oraz nieczystości.
3. Wykonawca zapewni koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
podczas realizacji Robót (załącznik nr 4 do Umowy). Z tego tytułu koszt ponosi wyłącznie
Wykonawca.
4. Wykonawca zabezpieczy należycie teren budowy przed dostępem osób niepowołanych.
5. Wykonawca zabezpieczy instalacje i urządzenia na terenie budowy i w jej bezpośrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robót stanowiących
przedmiot niniejszej Umowy.
6. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
budowy.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy do protokołu Odbioru
Końcowego.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe
terenu budowy oraz wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ochrony Przeciwpożarowej obowiązujących w obiekcie. Wykonawca
zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy.
9. Wykonawca oświadcza, że po realizacji przedmiotu umowy, jest wytwórcą odpadów
w rozumieniu Ustawy o odpadach z 14.12.2012 r. i odpowiada za ich zagospodarowanie,
w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco z terenu budowy
i wywozu na swój koszt odpadów budowlanych i gruzu. Dz.U.2018 poz.21 ze zmianami.
10. Wykonawca w okresie udzielonych gwarancji zobowiązany jest do wykonywania wszelkich
czynności wynikających z książek gwarancyjnych producentów( w tym serwisów gwarancyjnych)
urządzeń zamontowanych w trakcie inwestycji, a przekazanych Zamawiającemu w trakcie
odbioru przedmiotu umowy.
11. Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy.

3

§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający jest zobowiązany do:
1). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 2.2
Umowy;
2). dokonania odbiorów Robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie;
§7
PODWYKONAWCY
1. Powierzenie części Robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
2. W umowie z Podwykonawcą powinien zostać zawarty obowiązek złożenia przez niego
Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy załącznik Nr 1 do umowy.
§8
ZASADY ODBIORU ROBÓT
1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru:
1). roboty zanikające i podlegające zakryciu;
2). całość Robót w celu przeprowadzenia Odbioru Końcowego.
2. Zgłoszenie Robót do odbioru powinno nastąpić wpisem w dzienniku budowy lub wewnętrznym
dzienniku budowy. O dokonaniu wpisu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
pocztą elektroniczną oraz telefonicznie Inspektora Nadzoru.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia:
1). odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania
przez Inspektora Nadzoru informacji o gotowości do odbioru ;
2). Odbioru Końcowego – w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez inspektora Nadzoru
informacji o gotowości do Odbioru Końcowego.
4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadzany będzie przez Inspektora
Nadzoru z wpisem do wewnętrznego dziennika budowy;
5. Odbiór Końcowy dokonywany będzie przez komisję powołaną przez Zamawiającego, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół Odbioru
Końcowego.
6. Jeśli po przystąpieniu do Odbioru Końcowego stwierdzono Wady Istotne, Zamawiający ma prawo
odmówić podpisania protokołu Odbioru Końcowego do czasu ich usunięcia. W takim przypadku
Strony sporządzają Protokół Rozbieżności, w którym zostaną wskazane Wady Istotne i termin ich
usunięcia przez Wykonawcę. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu do usunięcia przez
Wykonawcę Wad Istotnych nie przedłuża terminu wykonania Robót określonego w Umowie.
7. Jeżeli po przystąpieniu do Odbioru końcowego stwierdzono Wady inne niż Wady Istotne
Zamawiający ma prawo żądać stosownego obniżenia Wynagrodzenia.
8. Warunkiem przeprowadzenia Odbioru
Dokumentacji Powykonawczej.

Końcowego

jest

przekazanie

przez Wykonawcę

§9
ROBOTY DODATKOWE
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych w stosunku do robót
budowlanych, których obowiązek wykonania wynika z Umowy, a więc robót, których wykonania
zażąda Zamawiający w toku realizacji remontu i które nie wchodzą w zakres Robót wynikających
z Kosztorysu nakładczego z przedmiarem robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie
roboty dodatkowe, chyba że Wykonawca wykaże, iż wykonanie takich robót w sposób znaczący i
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ewidentny wykracza poza zdolności technologiczne, a także dotychczasowe doświadczenie
Wykonawcy.
2. Konieczność wykonania robót dodatkowych będzie określona na podstawie podpisanego przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności. Wartość
robót dodatkowych określona zostanie na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe.
3. Po otrzymaniu informacji o zakresie robót dodatkowych, które chciałby zlecić Zamawiający,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys tych robót.
4. W przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać je
za wynagrodzeniem wynikającym z zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu
przedstawionego zgodnie z § 9.2 Umowy.
5. Zlecenie wykonania robót dodatkowych nastąpi w drodze zawarcia Umowy o roboty dodatkowe.
§ 10
RĘKOJMIA 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 na warunkach określonych w załączniku
nr 5 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, które
Wykonawca otrzymał od producentów, dostawców lub sprzedawców Materiałów.
4. 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.
5. 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.
6. Po upływie terminów wskazanych w § 10.5 Umowy, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na
usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do powierzenia usunięcia
Wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 11
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swoim zakresem szkody mogące
powstać wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z sumą gwarancyjną
w wysokości nie niższej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie OC powinno obejmować swoim zakresem odpowiedzialność za:
1). szkody wynikłe z czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania;
2). szkody na osobie powstałe w trakcie wykonywania Robót;
3). szkody na mieniu będącym przedmiotem Robót;
4). szkody spowodowane rażącym niedbalstwem;
5). szkody wynikłe z wadliwego wykonania Robót spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstałe po Odbiorze Końcowym;
6). szkody spowodowane wadami Materiałów lub Wyposażenia dostarczonego przez
Wykonawcę
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej Wykonawca dostarczy w dniu zawarcia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wynikającym
z § 11.1 i 11.2 Umowy do dnia Odbioru Końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do
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przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony
ubezpieczeniowej najpóźniej 14 dni przed jej wygaśnięciem. W przypadku nieprzedstwawienia
odpowiednich dokumentów potwierdzających przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiający będzie uprawniony do Ubezpieczenia Inwestycji na koszt Wykonawcy.
§ 12
KARY UMOWNE
1. Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych na
wypadek:
1). niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Inwestycji w wysokości 0,5%
Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2). 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w stosunku do
terminów, o których mowa w § 10 ust 5 i 6.
3). odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia netto;
2. Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego kar umownych na wypadek
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi
Zamawiający w wysokości 10% Wynagrodzenia netto;
3. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych, które mogą być dochodzone na podstawie
Umowy ograniczona jest do kwoty 20% Wynagrodzenia netto.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

przenoszących

wysokość

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13
PRZEDSTWICIELE STRON
1. Jednostką odpowiedzialną za nadzór nad wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego jest
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Inwestycji i Remontów.
Wszelka korespondencja dotycząca wykonywania Umowy powinna być kierowana na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi, Al. Kościuszki 5/7 90-940 Łódź
2. Przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji Umowy będą:
3. Przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji Umowy będą:
4. Zmiana lub powołanie nowych przedstawicieli Stron wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
strony, lecz nie stanowi zmiany Umowy.
§ 14
Ochrona informacji
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.

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).
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5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania
wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.
6. 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 nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu
7. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 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) – w celu realizacji umowy.
§ 15
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1). jeżeli Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn albo przerwał Roboty
z przyczyn leżących po jego stronie i nie wznowił albo nie rozpoczął Robót w terminie 3 dni od
otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania;
2). jeżeli Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 2.1 Umowy;
3). jeżeli Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym mowa w § 11.3 Umowy;
4). jeżeli Wykonawca nie usunął Wad istotnych w terminie wskazanym w Protokole Rozbieżności.
5). jeżeli zaistniała istotna zmiana 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 obliczonego na podstawie złożonej oferty.
6). jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia jej
majątku.
2. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia
wraz z uzasadnieniem. Oświadczenie o odstąpieniu nie zawierające uzasadnienia jest bezskuteczne.
3. Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie wywoływało skutek od dnia
złożenia oświadczenia drugiej Stronie, przy czym Wykonawcę i Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1). w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót według stanu na dzień
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
2). Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty na koszt Strony, z powodu której nastąpiło
odstąpienie od umowy;
3). Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wszelkie instalacje tymczasowe i sprzęt
budowlany.
4). W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 16.1.1), § 16.1.2) Umowy,
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty
Wynagrodzenia za Roboty, które są niewadliwe i zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów, które Wykonawca poniósł na zakup Materiałów, które nie
zostały użyte podczas wykonywania Robót.
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§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek uprawnień, w tym wierzytelności wynikających
z Umowy, na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. W okresie związania umową Wykonawca Zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1). zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2). zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3). ogłoszeniu upadłości firmy;
4). wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;
5). ogłoszeniu likwidacji firmy.
4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory między Stronami, których nie rozwiązano w drodze ugody, rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego w Łodzi.
6. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień
Umowy. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie innym, mającym efekt prawny
i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do nieważnego postanowienia Umowy.
7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1). Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
2). Kosztorys nakładczy z przedmiarem;
3). Oferta Wykonawcy;
4). Porozumienie o współpracy pracodawców dotyczące zapewnienia pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP;
5). Warunki gwarancji na wykonane Roboty (Karta Gwarancyjna)
8. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, 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).
4. 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.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. 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.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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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 Remont FUP Opoczno w
Sławnie, 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) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3) 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).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych
osobowych jest (wpisać dane Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa)……………

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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