Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA -PROJEKT
zawarta w dniu ..............................2018 roku, pomiędzy:
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, z siedzibą w 00-940 Warszawa
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kapitał zakładowy 774.140.000 zł wpłacony w całości,
NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Adrian Cholewa -

Dyrektor Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie,
Pełnomocnictwo Nr BPNW/P/PI/31/18

.........................
- ..............................................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy
ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ............................................. .......... 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) ................................................, zamieszkałym/ą w ………………………..
przy ul. ………….…., kod pocztowy ..-…, przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod
nazwą ................................................ pod adresem ........................................................,
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,
które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Remont FUP Warszawa 4, ul. Ząbkowska 50, 03-725 Warszawa.
2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia robót wynikają z tego, że:
Pan/Pani …………………………………– posiada uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i jest członkiem ……………………. Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym Nr …………..………………..
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy ze
względu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe.
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5. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie umowne zostanie
rozliczone na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego ostatecznego, stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy.
6. Roboty będą wykonywane w użytkowanym obiekcie.
§ 2.
1. Szczegółowy zakres robót przedstawia kosztorys ofertowy ostateczny, przedmiar robót.
2. Wykonawca wykona roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.
§ 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów nie ujętych w opisie
technicznym, a potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Termin rozpoczęcia realizacji zakresu umowy ustala się na dzień wprowadzenia na
budowę.
2. Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustala się na ......... tygodni od dnia
wprowadzenia na budowę.
§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach oferowanych
w formularzu ofertowym ostatecznym, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§ 6.
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są
1) Ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………….
2) Ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………
2. Zmiana osób wymienionych w ust.1 nie wymaga formy aneksu. O zmianach Strony
zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie.
§ 7.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zakupu i dostawy - loco teren robót - wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania
powierzonego zakresu robót budowlanych.
2. Zapewnienia swoim pracownikom oraz osobom trzecim na terenie robót bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.
§ 8.
1. Wykonawca stwierdza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których realizowane
będą roboty, a w szczególności z możliwościami urządzenia zaplecza technicznego
i zaopatrzenia w media, drogami dojazdowymi i że uwzględnił je w swojej ofercie.
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także
zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składał i usuwał wszelkie urządzenia
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
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5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od daty
rozpoczęcia robót do dnia ustalonego w protokole odbioru robót.
6. Ilekroć jest mowa o terenie robót remontowych, rozumie się przez to powierzchnię
obiektu oraz teren poza obiektem, zajęty przez Wykonawcę w celu wykonania robót.
§ 9.
1. W okresie od protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do protokolarnego odbioru robót
przez Zamawiającego – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale pozostające w związku z realizacją robót
oraz szkody będące następstwem zdarzeń losowych, w tym zalania, ognia, huraganu
oraz innych tego typu zdarzeń i w związku z tym Wykonawca, na swój koszt i ryzyko,
zapewni - na okres od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do daty
protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego - polisy ubezpieczeniowe na kwotę
nie niższą niż wartość niniejszych robót, obejmujące odpowiedzialność cywilną
Wykonawcy w powyższym zakresie z tytułu:
1) zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, spowodowanego działaniem bądź
zaniechaniem Wykonawcy,
2) szkód na osobie, w tym w szczególności z tytułu następstw wypadków, w wyniku
których doszło do śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na
terenie robót, jak i do osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na
terenie robót,
3) zniszczenia robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas
wykonywania robót albo ich wstrzymania.
2. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu w dniu
podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis i dokumentów
ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając
składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko jako ogólne zmiany
wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa
ubezpieczeniowa.
§ 10.
1. W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien:
1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do
przebywania na terenie prowadzonych robót,
2) dostarczyć, zamontować i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia,
itp., których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów
szczegółowych.
2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót powinny być prowadzone w taki
sposób, by nie zakłócać, więcej niż to jest niezbędne do realizacji zadań umownych,
warunków pracy użytkowników pozostałego terenu. Ograniczenie zakłóceń do
niezbędnego minimum odnosi się także do warunków dostępu i użytkowania dojść do
budynków i dróg publicznych.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie prowadzonych robót
i w jego otoczeniu.
4. Wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami
i kosztami, jakie mogą powstać w związku z zakłóceniami w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty i straty.

3

§ 11.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń
własnych.
2. Urządzenia i materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10
Prawa Budowlanego oraz wymaganiom co do jakości, stawianym przez Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów, prawnie określone dokumenty wyrobów dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania - na żądanie Zamawiającego - jakości wykonanych robót.
Badania te wykonane będą na koszt Wykonawcy.
§ 12.
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, jest wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie z formularzem ofertowym ostatecznym stanowiącym załącznik nr 2
do umowy:
1) Wykonanie robót budowlanych na kwotę netto: ……….…………. zł (słownie złotych:
…………………………………………………….. ) powiększoną o należny podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje kwotę brutto:
……………………………….…………………………………
2. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP ..........................
3. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 525-000-73-13.
4. Wykonawca wystawi faktury dla Zamawiającego, określając go, jako: Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z powodu
niestarannego lub niekompletnego obliczenia ceny oferty.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji należności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 13.
1. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokonywany będzie:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ustaleniu przez
inspektora nadzoru zakresu i jakości wykonanych robót
b) odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy, któremu podlegać będą
całkowicie zrealizowane i zakończone roboty przewidziane do wykonania niniejszą
umową, dokonywany przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru,
c) odbiór ostateczny po okresie rękojmi
2. Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca pisemnie Zamawiającemu na adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Warszawie, Dział Inwestycji i Remontów (ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa,
pokój 615). Zamawiający ma dwa dni robocze (po otrzymaniu zgłoszenia) na dokonanie
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
3. Czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy muszą rozpocząć
się w ciągu trzech dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości
do takiego odbioru.
4. Na okoliczność odbioru końcowego robót zostanie spisany protokół.
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§ 14.
1. Ustala się następujący tryb rozliczania robót:
1) na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 13 ust. 4
umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu odbioru,
2) termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, przy
czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Wszystkie należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy, podane na fakturze.
3. W razie opóźnienia płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki
stosownie do obowiązujących przepisów, za każdy dzień opóźnienia.
§ 15.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych
robót,
2) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Okres gwarancji ustala się na ……… miesięcy od daty końcowego odbioru robót (§ 13
ust. 4 umowy).
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zaistniałych wad w
terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej
wadzie. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej określonym terminie, Zamawiającemu
przysługuje prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 16.
1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w okresie rękojmi.
2. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wynosi ..… miesięcy od daty odbioru robót
(§ 13 ust. 4 umowy).
3. W okresie rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane przepisami
kodeksu cywilnego.
§ 17.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia
podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania części lub całości zabezpieczenia
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
a w szczególności stwierdzenia odstępstw od ustaleń Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz Opisu przedmiotu zamówienia realizowanych robót, stosowania
niewłaściwych materiałów, nieprawidłowości stosowanych reżimów technologicznych
w prowadzeniu robót, a także w przypadku niedotrzymywania umownego terminu
zakończenia robót.
3. Wartość zabezpieczenia, które wniesie Wykonawca stanowi kwotę: ................ zł (słownie
złotych: ..........................................................., a więc 5% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 12 ust. 1 pkt 1.
4. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w formie ....................................
5. W terminie 30 dni od dnia wykonanego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane, zostanie zwrócone 70% wartości wniesionego zabezpieczenia.
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6. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służąca do pokrycia roszczeń, z tytułu rękojmi
za wady wykonanych robót, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
rękojmi za wady.
§ 18.
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych
w kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Wykonawca, mimo podpisania umowy, nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni od
daty jej podpisania,
2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru, nie
wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy,
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót
na okres dłuższy niż 7 dni, o ile przerwanie to nie nastąpiło z winy Zamawiającego,
4) Zgłoszono wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub też wydany został nakaz zajęcia
majątku Wykonawcy lub Wykonawca dokonał zrzeczenia się swego majątku na rzecz
osób trzecich.
3. W każdym z wymienionych w ust. 2 przypadków nastąpi też przepadek na rzecz
Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
4. Zamawiający może także odstąpić od umowy gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych
wynikających z realizacji umowy,
2) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.
6. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać
roboty, dokonać komisyjnie - z udziałem Zamawiającego - inwentaryzacji wykonanych
robót, zabezpieczyć teren prowadzonych robót oraz opuścić go w terminie podanym
przez Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie rozliczone w oparciu o zakres robót
wykonanych, według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ostatecznego.
§ 19.
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania, stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 200 zł za każdy dzień
zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakości lub rękojmi za wady - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.
3. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć
wynagrodzenie łączne brutto, o którym mowa w § 12 ust.1 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych
strat.
5. Jeżeli Wykonawca będzie obciążony karami, to Zamawiający może potrącić
przewidziane w umowie kary pieniężne z dowolnej należności Wykonawcy.
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6. Zapłata lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji robót zgodnie
z umową.

7. Kary umowne będą dokumentowane notą księgową
§ 20.
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i
technicznej oraz organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018, 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 (Załącznik Nr 3).
5 Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do
realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 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. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (po 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail:
zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art.
23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie
dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego po 25 maja 2018 r., prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
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§ 21.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 22.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu
i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
1) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33 00-941 Warszawa.
2) Wykonawca: .................................................................................................................
2. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za
pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu
poleconego na powyższe adresy.
3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane
na adres wskazany w ust.1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie
zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
§ 23.
Umowę niniejszą, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Kosztorys ofertowy – ostateczny, przedmiar robót.
2. Formularz ofertowy - ostateczny.
3. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
4. Porozumienie o współpracy pracodawców dotyczące zapewnienia pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds.
BHP.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa;
Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail:
inspektorodo@poczta-polska.pl;
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i
realizacji Umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy;
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Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od
25 maja 2018 r.), prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
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.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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