Umowa (GI_projekt)
zawarta w dniu ....................... r. w Warszawie pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000334972 będącą płatnikiem podatku od
towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym
w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł., zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym reprezentowaną przez:
1. .................................................. – ..............................................................
2. .................................................. –...............................................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.........................., z siedzibą w..................... przy ulicy........................, kod pocztowy.... -.........., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..................................... Wydział Gospodarczy
Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS:...............,

kapitał

zakładowy

w wysokości ………… zł / kapitał zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych
i spółek komandytowo-akcyjnych) NIP: ………, Regon: …..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:
…………………………………….. – ……………………………

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię

i

nazwisko)

...…………………………..……......................

zamieszkałym/ą

w .....……………….…............... przy ulicy. ......……………...., kod pocztowy ....-.….., przedsiębiorcą
działającym pod firmą .......……………......... z siedzibą w .........……........... przy ulicy ....…………........, kod
pocztowy ....-..…..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej

Polskiej,

NIP:

………………..………,

Regon:

……………………….

PESEL:

…………….……….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej
umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
odrębnego, prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.

§1
Użyte w umowie określenia oznaczają:
1) obiekt – obiekt Poczty Polskiej S.A. określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
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2) załoga grupy interwencyjnej – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po
uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub
systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się
na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią
palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji
zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
3) USI – (Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne) – zlokalizowane w obiekcie PP S.A. wskazanym w
załączniku nr 1 do umowy, stanowisko składające się z co najmniej jednego uzbrojonego pracownika
ochrony, który po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących
zagrożenie podejmuje decyzję o rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia,
4) specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) - wewnętrzne służby ochrony oraz
przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie
odrębnych przepisów,

§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ochrony osób i mienia w formie
gotowości do interwencji oraz bezpośredniej interwencji załogi grupy interwencyjnej, po otrzymaniu
powiadomienia o konieczności jej wykonania, na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi, o których mowa w ust. 1 w obiektach
Zamawiającego w dniach i godzinach, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Zamawiający
dopuszcza taką sytuację w przypadku zmian strategii działania w Poczcie Polskiej S.A., w tym m.in.
sprzedaży lub zaprzestania działalności wymagającej ochrony obiektów wymienionych w Załączniku nr 1
do umowy oraz w przypadku zmiany prawa. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie
do zaprzestania świadczenia usługi w danym obiekcie po otrzymaniu od Zamawiającego odpowiedniej
informacji. Z tytułu zmian opisanych w niniejszym ustępie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza w przypadku zmniejszenia ilości obiektów, o której mowa w ust. 3, możliwość
ponownego zwiększenia ilości obiektów, oraz możliwość zmiany chronionego obiektu, zgodnie
z potrzebami Zamawiającego, w ramach pierwotnie ustalonej ilości i cenie określonej w ofercie,
stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą możliwości ochrony
tych obiektów.
5. Wprowadzone zmiany, o których mowa w ust. 3, nie spowodują powstania obowiązku Zamawiającego do
zapłaty

za

niezrealizowaną

część

przedmiotu

umowy,

jak

również

jakichkolwiek

roszczeń

odszkodowawczych pomiędzy stronami.
6. Bezpośrednia interwencja załogi grupy interwencyjnej rozumiana jest jako:
1)

dojazd do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, po otrzymaniu
powiadomienia o konieczności jej wykonania od operatora USI,
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2)

podjęcie stosownych do okoliczności działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób
i mienia znajdującego się w chronionym obiekcie, a w szczególności w sytuacjach wskazujących
na:
a) kradzież lub zabór mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku,
b) próbę zagarnięcia mienia,
c) wystąpienie innych zagrożeń, np., energetycznych, gazowych, wybuch pożaru itp.

7. Przekazanie sygnału od operatora USI informującego o konieczności przeprowadzenia interwencji przez
załogę grupy interwencyjnej Wykonawcy odbywać się będzie drogą telefoniczną na numer Wykonawcy
wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.
8. W ramach umowy Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia testów działania grupy interwencyjnej
nie częściej niż raz na kwartał dla każdego obiektu.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że:
1)

posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

w

zakresie

usług

ochrony

osób

i

mienia

na wykonywanie zadań określonych w niniejszej umowie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.2213 z późn. zm.),
2)

spełnia wymagania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zgodnie z ustawą
z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.2213 z późn. zm.),

3)

posiada decyzję przyznającą prawo do posiadania broni.

§4
1. Wykonawca w dniach od poniedziałku do niedzieli całodobowo zobowiązany jest do realizacji usługi
będącej przedmiotem umowy, a w przypadku odebrania sygnału przeprowadzenia interwencji,
do niezwłocznego podjęcia dopuszczalnych prawem czynności ochronnych przez załogę grupy
interwencyjnej, a w szczególności:
1) ujęcia sprawcy i oddania go w ręce Policji,
2) poinformowania operatora USI o dokonanych ustaleniach na miejscu zdarzenia,
3) zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia Policji oraz przedstawiciela Zamawiającego,
4) podjęcia działań celem przeciwdziałania powstaniu strat lub ograniczenia skutków i następstw
zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności włamania, napadu, zagrożeń energetycznych, gazowych,
wybuchu ładunku oraz pożaru,
5) przekazanie informacji ze zdarzenia operatorowi USI.
2. Po dotarciu do obiektu, z którego napłynął sygnał, załoga grupy interwencyjnej oprócz podjęcia
czynności wymienionych w ust.1 obejmuje ochroną obiekt do czasu przybycia Policji oraz
przedstawiciela Zamawiającego.
§5
Wszelkie działania pracowników Wykonawcy, po otrzymaniu informacji o podjęciu interwencji, przekazane
przez operatora USI podejmowane będą bez opóźnień, a załoga grupy interwencyjnej uda się na wskazane
miejsce najkrótszą możliwą drogą, przy czym czas dojazdu do obiektu, od chwili otrzymania zgłoszenia
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od operatora USI, nie może przekroczyć 25 minut.
§6
1. Wykonawca

przed

zawarciem

umowy

złożył

Zamawiającemu

polisę

ubezpieczeniową

od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z ochroną osób i mienia oraz za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego opiewającą
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 zł (stanowiącą Załącznik nr 2 umowy), przez cały okres
jej obowiązywania i zobowiązany jest do przekazywania potwierdzenia opłacenia kolejnych składek, w
terminie zachowującym ciągłość ubezpieczenia.
2. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykupić nową
polisę i przedstawić ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.
W

przeciwnym

razie

Zamawiającemu

będzie

przysługiwało

prawo

odstąpienia

od

umowy

w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia polisy i w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§7
1. Za usługę objętą umową Zamawiający płacił będzie Wykonawcy, zgodnie z ofertą, stanowiącą
Załącznik nr 3 do umowy, odpowiednio:
1) dla części I - ochrona 4 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. zachodniopomorskiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
2) dla części II - ochrona 4 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. zachodniopomorskiego i
pomorskiego: miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto
.................zł.
3) dla części III - ochrona 3 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. pomorskiego: miesięcznie
kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
4) dla części IV – ochrona 5 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. opolskiego: miesięcznie
kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
5) dla części V – ochrona 2 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. śląskiego: miesięcznie kwotę
kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
6) dla części VI – ochrona 5 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. podkarpackiego: miesięcznie
kwotę kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
7) dla części VII – ochrona 7 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. małopolskiego: miesięcznie
kwotę kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
8) dla części VIII – ochrona 3 obiektu Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. lubelskiego: miesięcznie
kwotę kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
9) dla części IX – ochrona 4 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. świętokrzyskiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
10) dla części X – ochrona 5 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. łódzkiego: miesięcznie kwotę
netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
11) dla części XI – ochrona 20 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. wielkopolskiego:
miesięcznie kwotę kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto
.................zł.
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12) dla części XII – ochrona 6 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. lubuskiego: miesięcznie
kwotę kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
13) dla części XIII – ochrona 9 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. dolnośląskiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
14) dla części XIV – ochrona 10 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
15) dla części XV – ochrona 2 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. mazowieckiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
16) dla części XVI – ochrona 5 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. podlaskiego:
miesięcznie kwotę netto ....................zł + podatek VAT 23% - .........zł, kwota brutto .................zł.
Całkowita wartość umowy wynosi:
•

wartość netto: ..........................zł

•

podatek VAT:

•

wartość brutto: ..........................zł

..........................zł

(słownie wartość brutto: ....................................................................................................., 00/100).
2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
3. Zapłata za wykonanie usługi dokonywana będzie z dołu, miesięcznie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, która będzie wystawiana nie później niż do 7-go dnia następnego miesiąca
kalendarzowego.
4. Strony oświadczają, że posługują się następującymi numerami identyfikacji podatkowej:
1) Wykonawca NIP ..........................
2) Zamawiający NIP 525-000-73-13
5. Fakturę należy wystawić i przesłać na adres:
dla części I, II, III:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Gdańsku,
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
dla części IV, V:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Katowicach,
ul. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.
dla części VI, VII:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Krakowie,
ul. Asnyka 9, 35-959 Rzeszów.
dla części VIII, IX, X:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Lublinie,
ul. Pocztowa 1, 20-400 Lublin.
dla części XI, XII, XIII:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Poznaniu,
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
dla części XIV, XV, XVI:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-001 Warszawa.
6. Na fakturze należy umieścić dodatkowo informację, że przedmiot umowy zrealizowany został na
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podstawie Umowy nr ..........................................
7. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki dla Wykonawcy z powodu nieprawidłowo
wystawionej faktury.

§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy będą kary umowne.
2. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest wyłączona jedynie
w przypadku wystąpienia w trakcie jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do interwencji
w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia, ponad
czas określony w § 5 umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł. (słownie: pięćset złotych)
za każdą niepodjętą interwencję.
5. W przypadku podjęcia interwencji przez załogę Wykonawcy nie spełniającej wymagań grupy
interwencyjnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 992),
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za
każdy taki przypadek.
6. W przypadku gdy szkoda przekroczy wartość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy informując
go o tym na piśmie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, oprócz przypadku wskazanego w § 6 ust. 2:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym
wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez
Zamawiającego o powyższych okolicznościach,
2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy –
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości,
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4) gdy Wykonawca zlecił wykonanie

przedmiotu

umowy

osobom

trzecim

bez

zgody

Zamawiającego - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości,
5) gdy Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia - w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości,
6) w przypadku 2-krotnego niepodjęcia interwencji - w terminie 30 dni od daty drugiego zdarzenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres przedmiotu Umowy: cały oprócz wskazanego
w Załączniku nr 6 do umowy.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom zakres przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 6
1

do umowy .
3. Podwykonawcy zobowiązani są do:
1)

posiadania aktualnej koncesji wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
na wykonywanie zadań określonych w niniejszej umowie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.2213 z późn. zm.),

2)

spełnienia wymagań specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zgodnie z ustawą z
dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.2213 z późn. zm.),

3)

posiadania decyzji przyznającej prawo do posiadania broni.

4. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji uprawnień posiadanych przez Podwykonawców na każdym
etapie realizacji umowy.
5. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników, dalszych Podwykonawców i jego pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
7. Wykonawca, w przypadku zmiany Podwykonawcy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których
mowa w ust. 3, celem weryfikacji uprawnień posiadanych przez Podwykonawcę.
8. Zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 11
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.
2. Każda

ze

Stron

może

rozwiązać

niniejszą

umowę

z

zachowaniem

miesięcznego

terminu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

1

Zapisy § 10 ust 2-8 mają zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powierzy przedmiot umowy Podwykonawcom.
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§ 12
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, zmiana adresu
korespondencyjnego, zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą, oraz zmiana w zakresie
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, a także zmiana załączników nr 1 i 6, nie stanowi
zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§ 13
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. poz. 419).
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 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.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę wymagań bezpieczeństwa określonych w umowie lub we
właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody
w pełnej wysokości.
6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5,
do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
7. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.

§ 14
1.

Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 14 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom
przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie Sąd powszechny
z siedzibą w Gdańsku.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich
aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
dla części I, II, III:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Gdańsku,
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
dla części IV, V:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Katowicach,
ul. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.
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dla części VI, VII:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Krakowie,
ul. Asnyka 9, 35-959 Rzeszów.
dla części VIII, IX, X:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Lublinie,
ul. Pocztowa 1, 20-400 Lublin.
dla części XI, XII, XIII:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Poznaniu,
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
dla części XIV, XV, XVI:
Poczta Polska S.A., Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Dział Operacyjny w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-001 Warszawa.
b) Wykonawca: ..................................................................................................

§ 15
Do koordynowania wykonania niniejszej umowy ustala się następujące osoby:
dla części I, II, III:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części IV:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części V:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części VI, VII:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części VIII, IX, X:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części XI,XII,XIII:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................
dla części XIV,XV, XVI:
1. ze strony Zamawiającego: ..................................................., tel.: ...................................,
e-mail: .........................................................

2. ze strony Wykonawcy: ...................., tel.: .................................., e-mail: ..........................................

§ 16
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w
szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w
sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania
oraz ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 992).

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska
2.
3.

4.

5.
6.
7.

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 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.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………

WYKONAWCA

………………………………

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów objętych ochroną osób i mienia
Załącznik nr 2 – Polisa
Załącznik nr 3 - Oferta
Załącznik nr 4- Kopia aktualnej koncesji wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy
ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. 2017 r.,
poz.2213 z późn. zm.).
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu Decyzji przyznającej prawo do posiadania broni.
Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców
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Załącznik nr 1
do umowy

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ OSÓB I MIENIA

1. Obiekty Poczty Polskiej S.A.:

Część I – ochrona 4 obiektów na terenie woj. zachodniopomorskiego:
1) Obiekt UP Gryfice 1, ul. Dworcowa 20, 72-300 Gryfice
2) Obiekt UP Goleniów 1, ul. 3 Maja 17, 72-100 Goleniów
3) Obiekt UP Świnoujście 1, ul. Piłsudskiego 1, 72-600 Świnoujście
4) Obiekt UP Stargard, ul. Szczecińska 71, 73-110 Stargard
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część II – ochrona 4 obiektów na terenie woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego:
1) Obiekt UP Kołobrzeg 1, ul. Armii Krajowej 1, 78-200 Kołobrzeg
2) Obiekt UP Szczecinek 2, ul. Dworcowa 2, 78-410 Szczecinek
3) Obiekt UP Koszalin, ul. Zwycięstwa 1 A, 75-900 Koszalin
4) Obiekt UP Lębork 2, ul. Dworcowa 7, 84-310 Lębork
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część III – ochrona 3 obiektów na terenie woj. pomorskiego:
1) Obiekt UP Tczew 1, ul. Dąbrowskiego 7, 83-110 Tczew
2) Obiekt UP Starogard Gdański 1, ul. Hallera 17, 83-200 Starogard Gdański
3) Obiekt UP Gdańsk 6, al. Grunwaldzka 108, 80-206 Gdańsk
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część IV – ochrona 5 obiektów na terenie woj. opolskiego:
1) Obiekt UP Kędzierzyn – Koźle 1, ul. Łukasiewicza 3, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
2) Obiekt UP Kluczbork 1, ul. A. Mickiewicza 6, 46-200 Kluczbork
3) Obiekt UP Nysa 1, ul. B. Krzywoustego 21, 48-300 Nysa
4) Obiekt UP Prudnik 1, ul. T. Kościuszki 14, 48-200 Prudnik
5) Obiekt UP Brzeg 1, ul. Piastowska 7, 49-300 Brzeg
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część V – ochrona 2 obiektów na terenie woj. śląskiego:
1) Obiekt UP Cieszyn 1, ul. Rynek 13, 43-400 Cieszyn
2) Obiekt UP Żywiec 1, ul. T. Kościuszki 31, 34-300 Żywiec
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część VI – ochrona 5 obiektów na terenie woj. podkarpackiego:
1) Obiekt UP Jasło 1, ul. 3-go Maja 4, 38-200 Jasło
2) Obiekt UP Jarosław 1, ul. Jana Pawła II 10, 37-500 Jarosław
3) Obiekt UP Lubaczów, ul. Mickiewicza 3, 37-600 Lubaczów
4) Obiekt UP Mielec 1, ul. Jadernych 2, 39-300 Mielec
5) Obiekt UP Sanok 1, ul. Kościuszki 26, 38-500 Sanok
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
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Część VII – ochrona 7 obiektów na terenie woj. małopolskiego:
1) Obiekt UP Olkusz, ul. K. Wielkiego 58 a, 32 – 300 Olkusz
2) Obiekt UP Chrzanów, ul. Piłsudskiego 2a, 32 – 500 Chrzanów
3) Obiekt UP Wadowice, ul. Lwowska 11, 34 – 100 Wadowice
4) Obiekt UP Gorlice 1, ul. Jagiełły 4, 38 – 300 Gorlice
5) Obiekt UP Bochnia, ul. K.Wielkiego 34, 32-700 Bochnia
6) Obiekt UP Dębica 2, ul. Głowackiego 22, 39-210 Dębica
7) Obiekt UP Oświęcim, ul. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część VIII – ochrona 3 obiektów na terenie woj. lubelskiego:
1) Obiekt UP Biała Podlaska 1, pl. Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska
2) Obiekt UP Radzyń Podlaski, ul. Dąbrowskiego 18, 21-300 Radzyń Podlaski
3) Obiekt UP Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41, 22-100 Chełm
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część IX – ochrona 4 obiektów na terenie woj. świętokrzyskiego:
1) Obiekt UP Jędrzejów 1, ul. Okrzei 26, 28-300 Jędrzejów
2) Obiekt UP Ostrowiec Świętokrzyski 1, ul. 3-go Maja 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3) Obiekt UP Skarżysko-Kamienna 2, ul. Niepodległości 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
4) Obiekt UP Starachowice 1, ul. Słoneczna 4, 27-200 Starachowice
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część X – ochrona 5 obiektów na terenie woj. łódzkiego:
1) Obiekt UP Kutno 1, ul. Wyszyńskiego 1, 99-300 Kutno
2) Obiekt UP Radomsko 1, pl. 3-go Maja 6, 97-500 Radomsko
3) Obiekt UP Sieradz 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 98-200 Sieradz
4) Obiekt UP Skierniewice 1, ul. Sienkiewicza 2, 96-100 Skierniewice
5) Obiekt UP Piotrków Trybunalski 1, ul. Słowackiego 17, 97-300 Piotrków Trybunalski
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część XI – ochrona 20 obiektów Poczty Polskiej S.A. na terenie woj. wielkopolskiego:
1) Obiekt UP Złotów – Aleja Piasta 4, 77-400 Złotów
2) Obiekt UP Trzcianka – Plac Pocztowy 23/22, 64-980 Trzcianka
3) Obiekt UP Chodzież – ul. Kościuszki 17, 64-800 Chodzież
4) Obiekt UP Szamotuły – ul. Dworcowa 11, 64-500 Szamotuły
5) Obiekt UP Nowy Tomyśl 1 – ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 64-300 Nowy Tomyśl
6) Obiekt UP Wągrowiec – ul. Pocztowa 12, 62-100 Wągrowiec
7) Obiekt UP Gniezno 1 – ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno
8) Obiekt UP Poznań 2 - ul. Głogowska 17 60-943 Poznań
9) Obiekt UP Kępno – ul. Tadeusza Kościuszki 4, 63-600 Kępno
10) Obiekt UP Ostrów Wlkp. 2 – ul. Towarowa 3, 63-410 Ostrów Wlkp.
11) Obiekt UP Jarocin 1 – Al. Niepodległości 13, 63-200 Jarocin
12) Obiekt UP Turek – ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
13) Obiekt UP Koło – ul. Henryka Sienkiewicza 24, 62-600 Koło
14) Obiekt UP Września 1 – ul. Warszawska 34, 62-300 Września
15) Obiekt UP Środa Wlkp. 1 – ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 31, 63-000 Środa Wlkp.
16) Obiekt UP Śrem – Plac 20 Października 41, 63-100 Śrem
17) Obiekt UP Krotoszyn 1 – ul. Piastowska 35, 63-700 Krotoszyn
18) Obiekt UP Gostyń 1 – ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń
19) Obiekt UP Rawicz 1 – ul. Marszałka J. Piłsudskiego 9, 63-900 Rawicz
20) Obiekt UP Kościan – Aleja Tadeusza Kościuszki 11, 64-000 Kościan
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Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część XII – ochrona 6 obiektów na terenie woj. lubuskiego:
1) Obiekt UP Strzelce Krajeńskie – ul. Gorzowska 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie
2) Obiekt UP Sulęcin – ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin
3) Obiekt UP Słubice – ul. Przyjaźni 5, 69-100 Słubice
4) Obiekt UP Świebodzin – Plac Wolności 5, 66-200 Świebodzin
5) Obiekt UP Żary – ul. Pocztowa 3/4, 68-200 Żary
6) Obiekt UP Nowa Sól – ul. Zjednoczenia 4, 67-100 Nowa Sól
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część XIII – ochrona 9 obiektów na terenie woj. dolnośląskiego:
1) Obiekt UP Kłodzko 1 – Plac Wł. Jagiełły 2, 57-300 Kłodzko
2) Obiekt UP Dzierżoniów 1 – Rynek 38, 58-200 Dzierżoniów
3) Obiekt UP Ząbkowice Śląskie 1 – ul. 1 Maja 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie
4) Obiekt UP Bolesławiec Śląski 1 – ul. Kaszubska 5, 59-700 Bolesławiec Śląski
5) Obiekt UP Głogów 2 – ul. 1 Maja 1, 67-210 Głogów
6) Obiekt UP Lubin 1 – ul. Odrodzenia 4, 59-300 Lubin
7) Obiekt UP Zgorzelec 1 – ul. Kazimierza Pułaskiego 15, 59-900 Zgorzelec
8) Obiekt UP Legnica 1, ul. Piastowska 72, 59-200 Legnica
9) Obiekt WER Wrocław, ul. Awicenny 21, 50-900 Wrocław
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część XIV – ochrona 10 obiektów na terenie woj. warmińsko - mazurskiego:
1) Obiekt UP Pisz 1, ul. Gizewiusza 6, 12-200 Pisz
2) Obiekt UP Mrągowo 1, ul. Królewiecka 39, 11-700 Mrągowo
3) Obiekt UP Działdowo 1, ul. M.Skłodowskiej-Curie 12, 13-200 Działdowo
4) Obiekt UP Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 5, 11-100 Lidzbark Warmiński
5) Obiekt UP Kętrzyn 1, ul. Pocztowa 1, 11-400 Kętrzyn
6) Obiekt UP Iława 1, ul. Jagiellończyka 2, 14-200 Iława
7) Obiekt UP Bartoszyce 1, ul. 11 Listopada 3, 11-200 Bartoszyce
8) Obiekt UP Szczytno 1, ul. Polska 22, 12-100 Szczytno
9) Obiekt UP Giżycko 1, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
10) Obiekt UP Ostróda 1, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda
Lokalizacja USI: 60-900 Komorniki, ul. Polna 120, tel. (61) 899 64 14,(61) 899 65 40, kom. 502 016 486.
Część XV – ochrona 2 obiektów na terenie woj. mazowieckiego:
1) Obiekt UP Wyszków 1, ul. Daszyńskiego 27, 07 – 200 Wyszków
2) Obiekt UP Przasnysz 1, ul. 3 Maja 11, 06 – 300 Przasnysz
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
Część XVI – ochrona 5 obiektów na terenie woj. podlaskiego:
1) Obiekt UP Łomża 1, ul. Pl. Pocztowy 1, 18 – 400 Łomża
2) Obiekt UP Bielsk Podlaski 1, ul. Mickiewicza 20, 17 – 100 Bielsk Podlaski
3) Obiekt UP Hajnówka, ul. Zina 2, 17 – 200 Hajnówka
4) Obiekt UP Siemiatycze, ul. 11 – Listopada 2, 17 – 300 Siemiatycze
5) Obiekt UP Augustów 1, ul. Rynek Zygmunta Augusta 3, 16 – 300 Augustów
Lokalizacja USI: Radom, ul. Prażmowskiego 2, tel. (48) 362 47 63, kom. 502 015 299.
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2. Godziny gotowości do bezpośredniej interwencji załogi grupy interwencyjnej:
1) Poniedziałek - …………
2) Wtorek - ……………..
3) Środa - …………….
4) Czwartek - ………..

całodobowo

5) Piątek - ……………
6) Sobota - ……………
7) Niedziela - …………..

3. Nr tel. Wykonawcy usługi: ...................................

ZAMAWIAJĄCY

………………………………

WYKONAWCA

……………………………….
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Załącznik nr 5
do umowy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ PRAWO DO POSIADANIA BRONI

Oświadczam, że firma…………………………………………………………………......................
posiadająca Koncesję nr …………………………..…..z dnia…………….………………………...
wydaną przez ………………………………………………………..…………………………………
posiada Decyzję…………………………………..nr……………….….. z dnia…………………….
przyznającą prawo do posiadania broni.

WYKONAWCA

………………………………
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Załącznik nr 6
do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Lp.

Nazwa i adres Podwykonawcy

Nazwa chronionego obiektu

Oświadczam, że wszyscy Podwykonawcy:
1) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. z 2017
r., poz. 2213 z późn. zm.),
2) spełniają wymagania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zgodnie z ustawą
z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.),
3) posiadają decyzję przyznającą prawo do posiadania broni.

WYKONAWCA

………………………………
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