PROJEKT
Umowa nr .....................................
zawarta w dniu ....................... r. w pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy:
774.140.000 zł, w całości wpłacony, w ramach której działa Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON, kapitał
zakładowy, a w przypadku spółki akcyjnej równieŜ informacje o wpłaceniu kapitału zakładowego, nazwa
organu rejestrującego oraz numer KRS lub informacja dotycząca wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, adres zamieszkania w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)
zwaną/zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowaną/reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwane dalej łącznie „Stronami”, a kaŜda z osobna „Stroną”.
Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :
a. Przegląd i konserwację urządzeń transportu bliskiego oraz świadczenie usług Pogotowia
Dźwigowego dla przedmiotowych urządzeń, które znajdują się na terenie obiektów Poczty
Polskiej S.A. wymienionych w załączniku nr: (1a, 1b)1 do niniejszej umowy. Przeglądy
urządzeń transportu bliskiego odbywać się będą z częstotliwością określoną w załączniku nr:
(1a, 1b)1.
b. Czyszczenie i mycie szybów urządzeń transportu bliskiego na pisemne zlecenie
Zamawiającego z częstotliwością nie mniejszą niŜ określona w załączniku nr: (1a, 1b)1.
c. Wykonywanie napraw urządzeń transportu bliskiego wykazanych w załączniku nr: (1a, 1b)1 ,
w zakresie nie objętym czynnościami konserwacyjnymi.
2. Prace objęte niniejszą umową wykonywane będą przez Wykonawcę w terminach i godzinach
uzgodnionych z Zamawiającym nie powodując zakłóceń pracy obiektu oraz całodobowo, codziennie
przez wszystkie dni tygodnia w formie Pogotowia Dźwigowego (w systemie 24godziny/7dni).
§ 2. Termin i warunki wykonania usługi
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy i obowiązuje od dnia podpisania umowy.
2. Termin przeglądu konserwacyjnego ustalany będzie kaŜdorazowo przez Strony pisemnie, mailem lub
telefonicznie.
3. Przegląd i konserwacja oraz czynności wymienione w § 1 ust. 1 lit. b i c odbywać się będą w czasie
godzin pracy PI ON w Lublinie tj. 7.15 – 15.15. Dopuszcza się realizację usługi w innym przedziale
czasowym, po pisemnych lub mailowych uzgodnieniach.

§ 3. Zobowiązania Wykonawcy
W zakresie świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się do:
1.) wykonywania czynności konserwacyjnych oraz usuwania awarii urządzeń transportu bliskiego
Zamawiającego ujętych w załączniku nr: (1a, 1b)1, w sposób wskazany w Dokumentacji
Techniczno – Ruchowej, Instrukcji Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, zgodnie z
Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2017 poz. 1040/ oraz z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego /Dz. U. nr 193, poz. 1890/ jak teŜ załączniku nr 2, utrzymania urządzeń
transportu bliskiego w stałej sprawności uŜytkowej z wyjątkiem postojów niezbędnych do
wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych oraz ewidencjonowania czynności
wymienionych w pkt 1, w KsiąŜce Dźwigu,
2.) dla obiektu WER Lublin Wykonawca zobowiązany jest podłączyć komunikator zainstalowany w
kabinie dźwigu do Całodobowego Pogotowia Dźwigowego Wykonawcy oraz utrzymywać system
komunikacji w sprawności technicznej (codzienna automatyczna samokontrola sprzętu i połączenia
telefonicznego) w ramach okresowej konserwacji oraz kwoty abonamentu, o którym mowa
w § 7 ust. 6)1,
3.) Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia awaryjne i koordynować interwencje
związane z uwalnianiem osób uwięzionych w dźwigu oraz dokumentować protokolarnie
przedmiotowe działania,
4.) Wykonawca zobowiązany jest w pełni odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
uwalniać uwięzione osoby przez wykwalifikowany, specjalistyczny personel Wykonawcy lub osoby
trzecie działające na jego zlecenie,
5.) przybycia pracowników Pogotowia Dźwigowego do urządzeń transportu bliskiego znajdujących się
w miejscowościach wskazanych w załączniku nr: (1a, 1b)1 do umowy,
6.) kontaktu z osobą upowaŜnioną, o której mowa w § 14 ust. 1 umowy oraz
z pracownikiem ochrony,
7.) usunięcia awarii urządzeń transportu bliskiego, uwolnienia osób zablokowanych w urządzeniach
transportu bliskiego przystępując do czynności uwolnienia ww. osób i czynności naprawczych:
a. niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji o awarii
lub zablokowaniu osób w formie zaakceptowanej przez obie strony umowy, w odniesieniu do
urządzeń zlokalizowanych w granicach miasta:( Lublin, Zamość, Kielce)1;
b. dla obiektu WER Lublin - przystąpić do czynności uwalniania osób zablokowanych w dźwigu nie
później niŜ w ciągu 1 godziny od otrzymania komunikatu z systemu zgłoszeniowego
zainstalowanego w kabinie dźwigu lub za pośrednictwem telefonu przez Całodobowe
Pogotowie Dźwigowe Wykonawcy1;
c. niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 godzin od otrzymania informacji o awarii
lub zablokowaniu osób w formie zaakceptowanej przez obie strony umowy, w odniesieniu do
urządzeń zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi miast:( Lublin, Zamość, Kielce)1;
d. jeŜeli personel Całodobowego Pogotowia Dźwigowego Wykonawcy poweźmie podejrzenie, Ŝe
występuje zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia uwięzionych ludzi zobowiązany jest powiadomić o
zdarzeniu odpowiednie dla kategorii zagroŜenia słuŜby (StraŜ PoŜarną, Pogotowie Ratunkowe,
Policję);
8.) kierowania do wykonania usługi u Zamawiającego osób przeszkolonych w zakresie BHP i ppoŜ.;
9.) stosowania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie materiałów, urządzeń i technologii,
jakich naleŜy uŜyć do wykonywania usługi, dla zachowania właściwej jakości prac;
10.) wykonania usług objętych niniejszą umową za pomocą fachowych i posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, przy uŜyciu profesjonalnego sprzętu (maszyn, urządzeń, mierników i narzędzi) i przy
wykorzystaniu zakupionych przez siebie w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 i 2
Umowy materiałów eksploatacyjnych (niezbędnych do wykonania konserwacji, w szczególności
źródeł światła, smarów, olejów, środków czyszczących). Do stosowania mogą być uŜyte jedynie
materiały eksploatacyjne, które dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie Polski i nie
powodujące zagroŜenia dla środowiska;
11.) pisemnego informowania Zamawiającego w formie protokołu, bezpośrednio po powzięciu
przedmiotowych informacji:
a. o złym (nieprawidłowym) stanie technicznym elementów urządzeń transportu bliskiego,
b. o konieczności napraw urządzeń transportu bliskiego,
c. o konieczności naprawy pomieszczeń maszynowni lub szybów,
d. o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac objętych przedmiotem umowy,
e. o przyczynie zaistnienia powstałych nieprawidłowości w pracy urządzeń transportu bliskiego,
f. o konieczności czyszczenia lub mycia szybu,
g. o konieczności czyszczenia podszybia,
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12.) przekazania imiennej listy pracowników, którzy będą świadczyć usługi dla Zamawiającego,
zawierającej serię i nr dowodu toŜsamości, w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu umowy,
13.) w przypadku konieczności zamiany pracownika realizującego usługę, Wykonawca poinformuje
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w dniu dokonania tej zmiany, jednak jeszcze
przed przystąpieniem do wykonania usługi przez pracowników Wykonawcy. Brak aktualizacji listy
skutkuje niedopuszczeniem pracowników Wykonawcy do wykonania czynności objętych umową,
co traktowane będzie jako niewykonanie usługi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,
14.) stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń upowaŜnionych przedstawicieli
Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy,
15.) kaŜdorazowego pokwitowania pobrania i zdania kluczy w obiektach, gdzie znajduje się formacja
słuŜb ochrony,
16.) Wykonawca zapewni na okres obowiązywania umowy Polisy Ubezpieczeniowe obejmujące
odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane
działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niŜ 200 000 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych),
17.) Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem
realizacji przedmiotu umowy,
18.) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na urządzenia zainstalowane w trakcie
napraw awaryjnych nie krótszej niŜ 3 lata licząc od dnia naprawy. Gwarancja na uŜyte podzespoły i
urządzenia moŜe być krótsza tj. odpowiadająca gwarancji producenta, ale nie krótsza niŜ 12 m-cy.
§ 4. Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. pokrywania opłat związanych z odbiorami i Nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,
natychmiastowego powiadamiania Wykonawcy w przypadku wystąpienia zakłóceń lub usterek
w pracy dźwigu i systemu komunikacji oraz udzielenia wszelkich potrzebnych informacji
dotyczących dźwigu i jego pracy, zapewnienia – w okresie obowiązywania umowy, moŜliwości
wstępu do pomieszczeń w zakresie oraz na czas niezbędny do realizacji czynności objętych
umową,
b. zapewnienia Wykonawcy dostępu do Ksiąg rewizyjnych i Ksiąg dźwigów,
c. protokolarnego dokonywania odbiorów czynności konserwacji dźwigu niezwłocznie po
zgłoszeniu zakończenia jej realizacji,
d. usuwania przeszkód technicznych lub organizacyjnych stwierdzonych przez Wykonawcę a
utrudniających lub uniemoŜliwiających wykonanie usługi,
e. powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach w uŜytkowaniu dźwigu i budynku, jeśli
zmiany te pociągają za sobą zmiany w częstotliwości korzystania z dźwigu,
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione bez nadzoru na
terenie nieruchomości, na obszarze której realizowana jest usługa.
§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
a. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone pracownikom Zamawiającego i
osobom trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez Wykonawcę prac,
b. szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów, urządzeń,
instalacji, sprzętu i zasobów Zamawiającego oraz osób trzecich, znajdujących się w miejscu
wykonywania usługi,
c. inne szkody wynikające ze zniszczenia rzeczy ruchomych osób trzecich znajdujących się na
terenie Poczty Polskiej S,A., spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
2. W przypadku wyrządzenia szkód w materiałach, urządzeniach, instalacjach, sprzęcie lub zasobach
Zamawiającego albo osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia przedmiotowych
materiałów, urządzeń, instalacji, sprzętu lub zasobów bezpośrednio po zaistnieniu szkody, jednak
nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od zdarzenia.
3. Wykonawca moŜe zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie modyfikuje (a w szczególności
nie wyłącza) zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników, bez względu na stopień winy, w takim samym
stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
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§ 6. Rozliczenia finansowe między Stronami
1. Maksymalna wartość umowy z zastrzeŜeniem ust. 4 w dniu jej zawarcia wynosi netto ......................
zł plus naleŜny podatek VAT 23% w kwocie ………zł co daje łączną wartość brutto (słownie:
....................................... ....../100), w tym:
a) za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1 pkt a. i b. umowy wynosi: netto ......................zł
plus naleŜny podatek VAT 23% w kwocie ………zł co daje łączną wartość brutto (słownie:
....................................... ....../100);
b) wartość za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1 pkt c. zawiera § 6 ust. 11.
2. Cena jednostkowa za przeglądy i konserwację obejmuje koszty dojazdów, wykonywanie czynności
konserwacyjnych w zakresie podanym w załączniku nr 2, utrzymywanie całodobowego pogotowia
dźwigowego, interwencje pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania osób uwięzionych w
kabinach i zabezpieczenia urządzeń, udział uprawnionych pracowników Wykonawcy i obsługę
(zapewnienie niezbędnych narzędzi, urządzeń i obciąŜeń, przemieszczanie obciąŜeń) przy
badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego,
badania instalacji elektrycznych urządzeń.
3. W ceny jednostkowe czynności czyszczenia, mycia podszybia i szybu oraz wymiany oleju
hydraulicznego wliczone są równieŜ koszty dojazdów.
4. Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności określone w § 1 ust. 1 lit. a), b) niniejszej umowy za
wykonanie których, będzie wyliczane wynagrodzenie zgodnie z cenami ofertowymi określonymi w
załączniku nr 5 do umowy.
5. Przed przystąpieniem do realizacji jakichkolwiek napraw urządzeń transportu bliskiego,
pomieszczeń maszynowni, szybów oraz instalacji elektrycznej zasilającej obwody urządzeń
dźwigowych nie objętych czynnościami konserwacyjnymi, o których mowa w zał.2. Wykonawca po
dokonaniu diagnozy uszkodzenia przedstawia Zamawiającemu proponowany sposób wykonania
usługi, koszty wykonania usługi oraz termin zakończenia prac do zaakceptowania. W przypadku
braku akceptacji Zamawiającego Wykonawca nie przystępuje do wykonania naprawy, zaznaczając
ten fakt w protokole. Zlecenie takie uznaje się w tym momencie za anulowane. Zamawiający
zobowiązany jest do podjęcia decyzji w ciągu 3 dni roboczych.
6. Zamawiający zastrzega sobie:
a. prawo do stałego lub czasowego zmniejszenia liczby urządzeń transportu bliskiego
przeznaczonych do konserwacji i napraw, wykazanych w załączniku nr: (1a, 1b)1 do umowy,
b. prawo do zwiększenia liczby urządzeń transportu bliskiego przeznaczonych do konserwacji i
napraw .
7. W przypadku zwiększenia liczby urządzeń transportu bliskiego, o którym mowa w ust.6 lit. b. przy
ustaleniu ceny jednostkowej za:
a. konserwację nowego urządzenia zastosowanie będzie miała cena jednostkowa za konserwację
urządzenia
transportu
bliskiego
spośród
wykazanych
w
załączniku
nr
5
o toŜsamym lub zbliŜonym typie, rodzaju, parametrach oraz lokalizacji,
b. czyszczenie podszybia nowego urządzenia zastosowanie będzie miała cena jednostkowa za
czyszczenie podszybia urządzenia transportu bliskiego z pośród wykazanych w załączniku
nr 5 o toŜsamym lub zbliŜonym typie, rodzaju, parametrach oraz lokalizacji.
8. O zmianie liczby urządzeń transportu bliskiego przeznaczonych do konserwacji i napraw
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przed rozpoczęciem okresu miesięcznego, w
którym usługa będzie świadczona w odniesieniu do zmienionej liczby tych urządzeń. Wartość
miesięczna usługi ulegnie wtedy odpowiedniej zmianie.
9. Za czynności określone ust. 5 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na zasadach ustalonych
między stronami umowy w odrębnym zleceniu po spełnieniu warunków określonych w ust. 5.
10. Strony zgodnie ustalają, Ŝe Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
(w tym, lecz niewyłącznie rekompensata, zwrot, odszkodowanie) wobec Zamawiającego z tytułu
nie wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w ust. 1.
11. W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy urządzenia transportu bliskiego wymienionego
w załączniku nr: (1a, 1b)1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługi wskazane w § 1 lit. c.
dodatkowe wynagrodzenie uwzględniające udokumentowaną przez Wykonawcę wartość rynkową
roboczogodzin, dojazdu oraz materiałów, przy czym łączne wynagrodzenie z tego tytułu w okresie
obowiązywania umowy nie moŜe przekroczyć kwoty:
-

dla części I (załącznik 1a) 45 000 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100), co po
zwiększeniu o naleŜny podatek VAT (aktualnie 23 %) w wysokości 10 350 zł (słownie: dziesięć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) daje kwotę brutto 55 350 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta
pięćdziesiąt zł 00/100)1;
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- dla części II (załącznik 1b) 15 000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100), co po zwiększeniu o
naleŜny podatek VAT (aktualnie 23 %) w wysokości 3 450 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
pięćdziesiąt zł 00/100) daje kwotę brutto 18 450 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt
zł 00/100)1.

§ 7. Termin i warunki płatności wynagrodzenia
1. Po wykonaniu usługi Wykonawca uzyska potwierdzenie jej wykonania przez upowaŜnionego
przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 i
który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
2. Do potwierdzenia wykonania usługi upowaŜnione są osoby wymienione w § 14 ust. 1 lub inni
pracownicy upowaŜnieni przez nich.
3. W przypadku wykonania części umowy przez Podwykonawcę – z zastrzeŜeniem § 5 ust. 3,
podstawą do wystawienia faktury, oprócz protokółu odbioru usługi będą równieŜ dowody zapłaty
Podwykonawcom przez Wykonawcę. Zamawiający będzie prowadził rozliczenia tylko z Wykonawcą.
4. Wykonawca za wykonane usługi, których mowa § 1 wystawi fakturę VAT - nie później niŜ siódmego
dnia wykonania usługi, potwierdzonej protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 1.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT nie później niŜ do ostatniego dnia miesiąca, w
którym podpisano Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1.
6. Za miesięczny abonament działania systemu zgłoszeniowego usługi uwolnienia osób
zablokowanych w dźwigu w WER Lublin, Wykonawca wystawi fakturę VAT do siódmego dnia po
upływie miesiąca kalendarzowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać i doręczać faktury na adres:1
dla urządzeń wymienionych w załączniku 1a wiersz 1-6 :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin
dla urządzeń wymienionych w załączniku 1a wiersz 10-13 :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość
dla urządzeń wymienionych w załączniku 1a wiersz 9 :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Jana Kochanowskiego 1A, 23-203 Kraśnik
dla urządzeń wymienionych w załączniku 1a wiersz 7-8:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
pl. Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska
dla urządzeń wymienionych w załączniku 1a wiersz 14 :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji ds. WER
ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin
dla wymienionych w załączniku 1b wiersz 1-2
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Sienkiewicza 7, 25-351 Kielce
7.
Na kaŜdej fakturze Wykonawca zamieści wykaz urządzeń transportu bliskiego wraz z ich
lokalizacją, których dotyczy faktura.
8.
Do faktury kaŜdorazowo zostanie dołączony Protokół wykonania usługi (załącznik nr 3)
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego administratora obiektu lub innego pracownika, potwierdzający jej wykonanie. W przypadku
wykonania pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej oraz pomiarów
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rezystancji uziemień instalacji aparatów elektrycznych (zał nr 2 ust. 6) dokumentacja z pomiarów
stanowi załącznik do Protokółu wykonania usługi.
9.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
10. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11.
Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
12.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym.
13.
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT czynnym.
14.
Wykonawca nie moŜe bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
na osobę trzecią.
§ 8. Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a. odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn leŜących po jego stronie,
zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości kwoty brutto określonej
w § 6 ust. 1,
b. zwłoki w rozpoczęciu usuwania awarii w odniesieniu do terminu określonego w § 3 ust. 7
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
c. 1% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust.1., za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy, liczonej od uzgodnionego i wskazanego w zleceniu terminu zakończenia
prac (§ 2 ust. 2), jeŜeli zwłoka powstała z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy,
d. nie wykonania przeglądu i konserwacji do końca danego miesiąca w którym przegląd miał być
zrealizowany za kaŜde urządzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
e. za kaŜdy dzień postoju urządzenia transportu bliskiego z winy Wykonawcy stwierdzonej przez
Urząd Dozoru Technicznego, wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do wymaganej
liczby dni działania urządzenia dźwigowego w miesiącu,
f. braku odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości określonej przez
UDT.
2. Jeśli szkoda będzie wyŜsza niŜ kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
odszkodowania przekraczającego karę umowną, na zasadach ogólnych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający na podstawie noty księgowej potrąci kary umowne z faktury VAT za dany lub
następny okres rozliczeniowy.
§ 9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa
w § 6 ust.1 lit. a).
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione zostanie nie później niŜ w dniu podpisania
umowy w formie _______________.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na: w
pieniądzu, gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową .
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
5. Zabezpieczenie wykonania umowy będzie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi ona mieć
charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na kaŜde Ŝądanie.
§ 10. Kontrola wykonania usługi
1. Zamawiający ma prawo bieŜącego kontrolowania realizacji umowy, w szczególności w zakresie
zgodności realizowanych robót z Zakresem prac konserwacyjnych, Instrukcją konserwacji oraz
właściwymi przepisami prawa.
2. W imieniu Zamawiającego kontroli prawidłowego wykonania umowy dokonywać będzie osoba
wymieniona w § 14 ust. 1, lub osoba przez nią wyznaczona
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3. O kaŜdorazowym przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi Zamawiający będzie
pisemnie informował Wykonawcę.
4. JeŜeli Zamawiający nie będzie mógł poinformować Wykonawcy w formie pisemnej w danym dniu o
niewykonaniu bądź nienaleŜytym wykonaniu usługi, Zamawiający poinformuje przedstawiciela
Wykonawcy telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku
udokumentowania takiego faktu w formie pisemnej i niezwłocznego przekazania Wykonawcy.
5. W przypadku braku moŜliwości powiadomienia Wykonawcy wynikającej z winy Wykonawcy,
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość powiadomienia w następnym dniu roboczym.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na swój koszt nieprawidłowości, jednak nie później
niŜ w następnym dniu roboczym.
§ 11. Ochrona informacji
1. Zamawiający
zastrzega,
iŜ
informacje
dotyczące
rozwiązań
ochrony
fizycznej
i technicznej oraz organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r., Nr 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 takŜe
po zakończeniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, Ŝe 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 takŜe zobowiązują się przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Dane osobowe, o których mowa w §3 ust. 14 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).

§ 12. Rozwiązanie umowy /odstąpienie od umowy
1. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa odszkodowania dla
Wykonawcy w następujących przypadkach:
a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego przedsiębiorstwa,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał realizację umowy i nie wykonuje
prac przez okres 30 dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
d. Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
nie zaprzestał wykonywania określonej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności
zgodnie z umową,
e. Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego,
f. Wykonawca nie wywiąŜe się z obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej wskazanej
w § 3 ust.16.
g. w przypadku niewykonania bądź nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
ochrony informacji, o których mowa w § 11.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy moŜe nastąpić
w terminie nie krótszym niŜ 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru urządzenia transportu bliskiego, lub podpisania protokółu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz podaniem
przyczyny jej rozwiązania.
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§ 13. Zmiany warunków umowy
1. Zmiana w wyniku przekształceń nazwy danej jednostki organizacyjnej będącą stroną umowy, osób
umocowanych do reprezentowania osób upowaŜnionych do podpisywania protokołów ze strony
Zamawiającego, osób ustanowionych do zgłaszania awarii, sprawowania nadzoru nad realizacją
(wykonaniem) umowy oraz podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia usługi
nie stanowi zmiany umowy. O zaistniałych zmianach strony powiadomią się pisemnie.
2. KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaŜności, z zastrzeŜeniem ust. 1.
3. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
a. zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym kwoty podatku VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy,
w przypadku zmiany przepisów prawnych, w szczególności pod warunkiem wejścia w Ŝycie
przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT, które pozostają w
związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania stron zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym,
b. zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w § 6 ust. 6, 7 i 8 niniejszej
umowy.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o kaŜdej zmianie adresu.
5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem za pośrednictwem poczty, jak
i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu na powyŜsze adresy.
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 spowoduje ten skutek, Ŝe pismo wysłane na
wskazany powyŜej adres uznaje się za doręczone, takŜe wówczas gdy zostanie zwrócone
z powodu nieaktualnego adresu.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający ustanawia przedstawicieli upowaŜnionych do zgłaszania awarii, sprawowania nadzoru
nad realizacją (wykonaniem) umowy oraz podpisywania dokumentów stanowiących podstawę
rozliczeń robót i zakupionych materiałów w osobie1:
− dla Koordynacji Lublin (zał.1a wiersz 1-6 ) : ............................................. / tel. ..........................
− dla Koordynacji Zamość(zał.1a wiersz 10-13 ) ........................................... / tel. ..........................
− dla Koordynacji Sandomierz (zał.1a wiersz 9) : ......................................... / tel. ...........................
− dla Koordynacji Biała Podlaska (zał.1a wiersz 7-8 ):................................... / tel. ...........................
− dla Koordynacji WER Lublin (zał.1a wiersz 14) .......................................... / tel. ...........................
− dla Koordynacji Kielce (zał.1b wiersz 1-2 ): ................................................. / tel. ..........................
2. Wykonawca ustanawia przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym dla potrzeb realizacji
niniejszej umowy1:
- dla Koordynacji Lublin (zał.1a wiersz 1-6 ) : .............................................. / tel. ..........................
- dla Koordynacji Zamość(zał.1a wiersz 10-13 ) ............................................ / tel. ..........................
- dla Koordynacji Sandomierz (zał.1a wiersz 9) : .......................................... / tel. ...........................
- dla Koordynacji Biała Podlaska (zał.1a wiersz 7-8 ):.................................... / tel. ...........................
- dla Koordynacji WER Lublin (zał.1a wiersz 14) ........................................... / tel. ...........................
- dla Koordynacji Kielce (zał.1b wiersz 1-2 ): .................................................. / tel. ..........................
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 pkt a będą dokonywane w jeden z następujących sposobów:
pisemnie, faksem, telefonicznie przy czym zgłoszenie telefoniczne potwierdzane będzie jeszcze
dodatkowo drogą faksową lub pisemną.
4. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Lublinie.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6.
Wykaz załączników do umowy:
Zał. Nr 1a – Wykaz urządzeń transportu bliskiego – cz. I
Zał. Nr 1b – Wykaz urządzeń transportu bliskiego – cz. II
Zał. Nr 2 – Zakres prac konserwacyjnych.
Zał. Nr 3 – Protokół odbioru usługi
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Zał. Nr 4 – Porozumienie pracodawców
Zał. Nr 5 – Formularz rzeczowo - cenowy
Zał. Nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

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 nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a takŜe przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
Ŝądania 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.

1

Wykreślić odpowiednio do części.
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