Nr rej. Zamawiającego: ……………………

PROJEKT
UMOWA nr ………………..

zawarta w dniu ………………2018 roku w Gdańsku pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334972,
kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, Regon: 010684960
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………

na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ

z siedzibą w Gdańsku , ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk, który jest

jednostką organizacyjną zwaną dalej „Zamawiającym”,

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 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”,

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
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Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług napraw, konserwacji i

przeglądów serwisowych

oraz przeglądów konserwatorskich :
1) wózków widłowych podnośnikowych wysokiego unoszenia o napędzie spalinowym i elektrycznym;
2) wózków platformowych teleskopowych wysokiego unoszenia o napędzie elektrycznym;
3) ciągników elektrycznych;
4) wózków paletowych o napędzie elektrycznym;
5) wózków paletowych o napędzie ręcznym; zwane dalej wózkami
eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych na obszarze obsługiwanym przez Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ na terenie ……………………….......

1

2. Wykaz urządzeń wraz z lokalizacją został określony w Załączniku nr 1 do umowy.

Warunki realizacji umowy
§2
1.

Podstawą do podjęcia działań ze strony Wykonawcy będą zlecenia przekazywane przez
Zamawiającego ze wskazaniem opisu zlecenia, typu urządzenia oraz miejsca wykonania usługi.
Zlecenia przekazywane będą pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzone przez Wykonawcę
pocztą elektroniczną, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
W wyjątkowych przypadkach (np. awaria prądu) dopuszcza się przekazywanie zleceń przez
Zamawiającego w formie telefonicznej; fakt ten zostanie niezwłocznie potwierdzony poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej nie później niż w następnym dniu roboczym.

2.

Czas reakcji na powiadomienie o konieczności wykonania usługi nie może być dłuższy
niż 4 godziny. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnie kontaktu
z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną
lub w szczególnych wypadkach

telefonicznie i ustalenie dalszego postępowania w sprawie

zgłoszenia. Wymiar czasu reakcji jest liczony tylko w godzinach pracy Zamawiającego ujętych
w ust. 1.
3.

Zlecenia będą przekazywane przez osobę wskazaną w § 11 ust. 2 umowy.

4.

Wykonanie

usługi

przez

Wykonawcę

jest

każdorazowe

poprzedzane

przedstawieniem

Zamawiającemu Wykazu części zamiennych proponowanych do wymiany wraz z maksymalną
ceną jednostkową netto oraz maksymalną ilość roboczogodzin potrzebnych do wykonania usługi
zgodnie z Załącznikiem nr 2, w formie elektronicznej lub pisemnej osobie przekazującej zlecenie
wskazanej w § 11 ust. 2, przed przystąpieniem do wykonywania usługi w terminie do 2 dnia
roboczego od daty otrzymania zlecenia.

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi

zwrotnej pocztą elektroniczną (akceptacja albo odmowa) do 1 dnia roboczego od daty otrzymania
w/w Wykazu od Wykonawcy.
5.

W przypadku rozbieżności między Stronami co do ustalenia cen części zamiennych lub/i ilości
roboczogodzin koniecznych do wykonania usługi Wykonawca, w terminie do 1 roboczego od daty

1

Zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawierania umowy
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otrzymania takiej informacji, zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację nakładów
robocizny lub/i wskazania dostawcy części zamiennych, które podlegać będą weryfikacji
przez Zamawiającego.
6.

Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania usługi przez Wykonawcę
w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia wykonania usługi.

7.

Zamawiający dopuszcza realizowanie usługi w siedzibie Wykonawcy, tylko i wyłącznie
w przypadku, gdy usługa nie jest możliwa do wykonania w miejscu, w którym znajduje się
urządzenie. Konieczność wykonania takiej usługi Wykonawca uzasadni w wykazie stanowiącym
Załącznik nr 2 do umowy. Transport urządzenia w tym przypadku zapewnia na swój koszt
Wykonawca i nie może on być zawarty w kalkulacji przysługującego mu wynagrodzenia.

8.

Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego
wykonanie usługi (Karty pracy technika wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy).
Niniejszy dokument musi zostać potwierdzony ze strony Zamawiającego przez uprawnionego
pracownika placówki, w której znajduje się przedmiotowe urządzenie. Podpisana bez zastrzeżeń
Karta pracy technika stanowi załącznik do faktury. W przypadku wykonywania usługi w siedzibie
Wykonawcy, Karta pracy technika będzie potwierdzana przez osobę zlecającą usługę wskazaną
w § 11 ust. 2 umowy, w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania.

9.

Po wykonaniu usługi Wykonawca powiadomi drogą elektroniczną osobę wskazaną w § 11 ust. 2
umowy o zakończeniu realizacji zlecenia w ciągu 24 godz. od wykonania usługi.

10. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy zlecić wykonanie usługi na terenie innym niż określony
w § 1 ust. 1 umowy. Z tytułu wykonania tych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie takie jak zwrot kosztów dojazdu.
Termin realizacji usług
§3
1.

Zamawiający ustala czas wykonania usług:
a)

napraw:
−

4 dni roboczych dla: wózków widłowych podnośnikowych wysokiego unoszenia o napędzie
spalinowym i elektrycznym, wózków platformowych oraz platformowych teleskopowych
wysokiego unoszenia o napędzie elektrycznym, ciągników elektrycznych, wózków
paletowych o napędzie elektrycznym,

−

6 dni roboczych dla: wózków paletowych o napędzie ręcznym.

b) konserwacji i przeglądów serwisowych zalecanych przez producenta: 5 dni roboczych
c)

przeglądu konserwatorskiego pod kątem dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urządzeń transportu bliskiego: nie rzadziej niż co 30 dni chyba że producent
zaleca inaczej. Termin realizacji będzie ustalany indywidualnie i lista urządzeń objętych usługą
będzie przekazywana na bieżąco przez osobę wskazaną w § 11 ust. 2 umowy.

2.

Termin wykonania usług określonych w ust. 1 lit a) biegnie od daty zaakceptowania
przez Zamawiającego kosztorysu wraz z wykazem części stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
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3.

Czas wykonania usług określonych w ust. 1 lit a) i b) może ulec wydłużeniu wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach niezależnych bezpośrednio od Wykonawcy.

4.

W przypadku gdy czas wykonania usługi przekracza termin określony w ust. 1 lit a) i b)
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt sprzęt zastępczy o nie gorszych
parametrach najpóźniej do następnego dnia roboczego.

5.

Nie spełnianie zadeklarowanego czasu wykonania usługi lub nieterminowe dostarczenie sprzętu
zastępczego będzie podstawą do naliczenia kary umownej.
Zakres usług
§4

1.

W ramach wykonywanej konserwacji i przeglądu serwisowego Zamawiający wymaga utrzymania
sprzętu w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną
eksploatację, przez cały czas trwania umowy, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru
Technicznego (UDT) i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), a w szczególności wykonywania
następujących czynności: napraw, konserwacji i przeglądów serwisowych zalecanych przez
producenta, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu
bliskiego.

2.

Pod pojęciem naprawy wózków Zamawiający rozumie czynności związane z wymianą zużytych
lub uszkodzonych części lub elementów, płynów eksploatacyjnych według zaakceptowanego
przez Zamawiającego wykazu, z określonym terminem i kosztem robocizny stanowiącego
Załącznik Nr 2 do umowy celem doprowadzenia wózków do pełnej jego funkcjonalności, w tym:
a)

zdiagnozowanie awarii i zgłaszania uwag wraz ze wskazaniem części zamiennych
do wymiany,

b) wykonanie niezbędnych prac naprawczych bez konieczności wymiany części zamiennych,
c)

wykonanie niezbędnych prac naprawczych związanych z wymianą części zamiennych,

d) wykonanie niezbędnych prac serwisowych związanych z wymianą części zużywalnych
oraz elementów i płynów eksploatacyjnych,

3.

e)

czyszczenie i regulacja elementów mechanicznych,

f)

sprawdzenia prawidłowości działania wózka widłowego.

Pod pojęciem konserwacji i przeglądów serwisowych zalecanych przez producenta wózków
Zamawiający rozumie wykonanie konserwacji, czyszczenia, regulacji, niezbędnych pomiarów,
sprawdzenie poprawności działania zgodnie z wskazówkami producenta celem zapewnienia
pełnej sprawności, trwałości i prawidłowego funkcjonowania wózków.

4.

Pod pojęciem przeglądu konserwatorskiego pod kątem dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Zamawiający rozumie wypełnienie
wszystkich warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890 z późn. zm.) w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów w tym DTR w zakresie
urządzeń, które tego wymagają.
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5.

Wykonawca wykonując konserwacje w zakresie dozoru technicznego obowiązany jest, w ramach
wynagrodzenia, do bieżącego sprawdzania wózków pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania,
wykonanie protokołu z przeglądu z wyszczególnieniem usterek, odnotowanie tego faktu w książce
konserwacji.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji wózków przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii nadane przez organ dozoru
technicznego w oparciu o Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 1351 z późn. zm.), zgodnie z przepisami BHP, Ppoż. oraz wewnętrznymi regulacjami
organizacyjno-porządkowymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.

7.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do obowiązkowego uczestnictwa
w rewizjach okresowych dokonywanych przez Inspektora UDT.

8.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonywania obowiązkowych
pomiarów elektrycznych m.in. rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
wózków w zależności od potrzeb.

9.

Opłaty związane z badaniami i nadzorem wózków przez organ Urzędu Dozoru Technicznego
pokrywa Zamawiający w ramach zawartej umowy, po uprzednim zleceniu tych czynności UDT.

10. Wykonawca do wykonania usługi przeglądu konserwatorskiego pod kątem dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, zobowiązany jest:
a)

przestrzegać instrukcji konserwacji, wymagań zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) producenta i przepisów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla poszczególnych
podzespołów wózka, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów
BHP,

b) usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz nie rzadziej
niż co 30 dni poddawać urządzenia przeglądowi lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
c)

bezzwłocznie

powiadamiać

nadzór

użytkownika

wózków

o

zauważonych

usterkach,

wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy,
d) odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy, z podaniem
ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń.
11. W zakresie konserwacji lub przeglądów serwisowych zalecanych przez producenta lub dozoru
technicznego Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności w zależności od
potrzeb Zamawiającego:
a)

sprawdzenie poziomu oleju w: silniku, skrzyni przekładniowej, moście napędowym,
w układzie hydraulicznym i uzupełnienie stanu do przelewu,

b) kontrola filtrów oleju, gazu, powietrza,
c)

odpowietrzenie układu hydrauliki,

d) regulacja hamulców ręcznego-nożnego,
e)

sprawdzenie instalacji elektrycznej, dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stan listew zaciskowych i połączeń łączników obwodów bezpieczeństwa, baterii
uzupełnienie elektrolitu,

f)

sprawdzenie instalacji hydraulicznej i gazowej,
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g) sprawdzenie stanu wyposażenia wózka, oświetlenie, instrukcja obsługi,
h) sprawdzenie naciągu łańcucha i przesmarowanie smarem stałym ŁT4,
i)

sprawdzenie stanu łańcucha i kół zębatych,

j)

sprawdzenie konstrukcji mechanicznej i zlokalizowanie uszkodzeń mechanicznych,

k) sprawdzenie stanu i szczelności instalacji gazowej,
l)

sprawdzenie stanu i szczelności instalacji hydraulicznej,

m) sprawdzenie instalacji elektrycznej, jej zamocowanie, stan izolacji przewodów, ochrony
przed porażeniem i zabezpieczeń.
12. W przypadku konieczności wymiany zużytych elementów obwodów, podzespołów, części
jezdnych, napędu i innych pozostałych wg faktycznego zużycia Wykonawca przedstawi pełny
kosztorys naprawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Postępowanie w sprawie realizacji usług jest
analogiczne jak w przypadku dokonywania napraw wózków.

Części zamienne
§5

1.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu części zamiennych zgodnie z Wykazem stanowiącym
Załącznik nr 2 do umowy. Kwota, jaką Wykonawca zapłaci za zakupione części zamienne nie
będzie wyższa niż określona w Załączniku nr 2 do umowy oraz będzie doliczona do faktury
wystawionej za dany miesiąc rozliczeniowy, jako osobna pozycja. Przy wykonywaniu usługi
Wykonawca powinien stosować w pierwszej kolejności tylko części oryginalne, a w przypadku
braku ich dostępności na rynku, części zamienne o parametrach identycznych z częściami
oryginalnymi - chyba że Zamawiający wskaże inaczej. Części zamienne muszą odpowiadać
wszystkim parametrom wskazanym przez producenta wózka, którego dotyczy usługa i Polskim
Normom.

2.

W przypadku braku dostępności na rynku części zamiennych lub podzespołów fabrycznie nowych,
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia części zamiennych lub podzespołów regenerowanych
pod warunkiem, że ich koszt będzie wynosił maksymalnie 50% ceny rynkowej części zamiennych
lub podzespołów fabrycznie nowych. Zastosowanie części lub podzespołów regenerowanych musi
być odnotowane w kalkulacji naprawy i protokole wykonania usługi.

3.

Koszt części zamiennych będzie rozliczany według cennika dystrybutora pomniejszony
2

o oferowany upust w wysokości ….

z zastrzeżeniem, że ceny nie będą odbiegać od stawek

średnich cen rynkowych.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych przez Wykonawcę kopii
rachunków i faktur za zakupione części zamienne, o których mowa w ust. 1, a w szczególności
Zamawiającemu przysługuje prawo nie uznania w/w kopii rachunków i faktur w przypadku,
gdy kwota części zamiennych na fakturze będzie inna niż kwota zakupu części przez Wykonawcę.

2

Wysokość rabatu w skali procentowej będzie podana przez wykonawcę w ofercie ostatecznej
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5.

W przypadku nie uznania przez Zamawiającego przedstawionych kopii rachunków i faktur,
o których mowa w ust. 1 w całości lub w określonej części, Zamawiający zawiadamia
o tym Wykonawcę w terminie do 10 dni od dnia otrzymania danej kopii rachunku i faktury.

6.

Na żądanie Zamawiającego, w celu weryfikacji, czy cena dystrybutora nie odbiega od cen
rynkowych, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację ceny za części z trzech różnych źródeł
odpowiednio dla danej grupy asortymentowej (elementy oryginalne lub zamienniki).

7.

W sytuacji określonej w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo nie uznania wynagrodzenia
lub zwrotu kosztów zastosowanych części zamiennych w całości lub w określonej części.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wykazanymi częściami w Załączniku nr 3 do umowy
a zamontowanymi w urządzeniu Zamawiający zażąda ich ponownej wymiany wg zatwierdzonego
Załącznika nr 2 do umowy.

9.

Zdemontowane w trakcie napraw części są własnością Zamawiającego i Wykonawca
ma obowiązek ich dostarczenia na polecenie Zamawiającego.

Reklamacje
§6

1.

Reklamacje oraz skargi dotyczące realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie kierował
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 3. umowy.

2.

Reklamacje i skargi dotyczące realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie kierował
w ciągu 48 godzin od daty powzięcia wiadomości o nieprawidłowo wykonanej usłudze.

3.

Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji i usunięcia wad w ciągu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Prawa i obowiązki stron
§7
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

wykonywania usługi w godzinach pracy danej jednostki organizacyjnej, Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania się z godzinami pracy jednostek organizacyjnych,

b) przeprowadzania serwisu zgodnie z zaleceniami producenta,
c)

realizowania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami,

d) realizowania

przedmiotu

umowy

własnym

staraniem,

na

własny

koszt

i

ryzyko

z uwzględnieniem obowiązujących cen rynkowych w przypadku zakupu części zamiennych,
e)

przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zakup części
zamiennych,

f)

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego
statusu

prawnego

lub

przekształceń

organizacyjnych,

zmianach

siedziby

i

adresu

oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy,
g) dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy,
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h) udzielenia informacji i wyjaśnień na zapytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
2.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania ekspertyz wózków
na każdą prośbę Zamawiającego.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do:
a)

przekazywania zleceń zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

b) zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
c)
4.

zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do wózków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)

wyłączenia części wózków z zakresu prac serwisowych,

b) dołączenia do listy wózków wykazanych w Załączniku nr 1 do umowy wózków zakupionych
w okresie obowiązywania umowy,
c)

zmiany lokalizacji wózków,

d) żądania

od

Wykonawcy

dokumentu

potwierdzającego

zakup

części

zamiennych,

ze wskazaniem ceny jednostkowej za każdą część.
5.

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców pod warunkiem
pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, jego jakość i terminowość. Zapisy dotyczące osób będących
w dyspozycji Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji usługi, imiennego wykazu swoich pracowników upoważnionych do realizacji
umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie stanowi zmiany
treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

Termin realizacji umowy
§8
1.

Realizacja wykonywania przedmiotu umowy rozpocznie się od dnia …………. do …………….roku
albo do wyczerpania wartości brutto określonej w § 10 ust. 1 umowy, w zależności od tego
co nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.

Zamawiający zaznacza, iż wszelkie usługi zgłoszone w terminie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać także po upływie jej obowiązywania.

3.

W przypadku nie wykorzystania maksymalnej wartości przedmiotu umowy, o której mowa
w § 10 ust. 1 umowy w terminie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość
przedłużenia okresu jej obowiązywania do czasu wykorzystania maksymalnej wartości,
z tym że nie dłużej niż o okres 3 miesięcy. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga
zawarcia pisemnego aneksu do umowy.
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Gwarancja jakości i rękojmia
§9
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej
umowy usługi.

2.

Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

3.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 6 miesięcy, liczone od daty wykonania usługi.

4.

W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady
w sposób i na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do umowy.

5.

Zapisy umowne w zakresie terminu i sposobu wykonania przedmiotu umowy, kar umownych
za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz zapisy umowne dotyczące
prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia stosuje się odpowiednio
do zgłaszania, usuwania, odbioru i potwierdzenia usunięcia wad, z zastrzeżeniem, że wszystkie
materiały niezbędne do usunięcia tych wad będą dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt.

6.

Jeśli

stwierdzone

wady

uniemożliwiają

używanie

przedmiotu

umowy

zgodnie

z

jego

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać w ramach rękojmi ponownego prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie
§ 10
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, iż maksymalna wartość wynagrodzenia nie
może przekroczyć:
netto

………. zł

podatek VAT

………. zł

brutto

………. zł

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………)
2.

Cena usługi wynosi: :
a)

naprawy:
wynosi …………….zł netto za jedną roboczogodzinę

b) konserwacji i przeglądów serwisowych zalecanych przed producenta:
wynosi…………….zł netto za jedną usługę
c)

przeglądu konserwatorskiego pod kątem dozoru technicznego:
wynosi…………….zł netto za jedną usługę

3.

Ceny o których mowa w ust. 2 obejmują wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu
umowy.

4.

Ceny, o których mowa w ust. 2 uwzględniają wymaganą przez Zamawiającego wysoką jakość
wykonania usługi.
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5.

Ceny, o których mowa w ust. 2 uwzględniają wszystkie koszty wykonania usługi, w tym:
narzędzia, materiały do wykonania regulacji i czyszczenia wózków (np. smary, czyściwa itp.),
koszty dojazdu i powrotu oraz ewentualnego transportu urządzenia do i z siedziby Wykonawcy.

6.

Ceny, o których mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztu części zamiennych. Zamawiający zastrzega,
iż koszt części zamiennych pokrywany będzie z wartości umowy określonej w ust. 1.

7.

Wynagrodzenie będzie wynikać z rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin potwierdzonych
przez użytkownika sprzętu w Załączniku nr 3 do umowy. Liczba roboczogodzin określona
w Załączniku nr 3 do umowy nie może być wyższa niż określona w Załączniku nr 2 do umowy.

8.

Nie osiągnięcie kwoty określonej w ust. 1 nie powoduje roszczeń odszkodowawczych
dla Wykonawcy.

9.

Ceny, o których mowa w ust. 2 nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

Przedstawiciele stron
§ 11
1.

Za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji niniejszej umowy, a w szczególności
monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie kar umownych i zwrot zabezpieczenia
należytego wykonania umowy odpowiada: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji
Północ Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest ……………………………

2.

Do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się:
…………………………..

3.

Do

−

nr tel.: ………………………….

−

e-mail: …………………………

kontaktów

w

sprawie

realizacji

umowy

ze

strony

Wykonawcy

wyznacza

się:

…………………………..

4.

−

nr tel.: ………………………….

−

e-mail: …………………………

Zmiana przedstawicieli Stron umowy, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Płatności
§ 12
1.

Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawcę.

2.

Podstawą

wystawienia

faktury będą

karty pracy

technika

podpisane

bez

zastrzeżeń

przez przedstawicieli obu Stron. Wzór karty pracy technika stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
3.

Faktura za wykonane usługi, wystawiana będzie przez Wykonawcę w terminie 7 dni
po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w okresie trwania umowy.

4.

Wykonawca

rozpisze

osobno

na

fakturze

wartość

wymienionych

części

zamienne

z wyszczególnieniem ich cen jednostkowych oraz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane
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na podstawie niniejszej umowy usługi w szczególności z uwzględnieniem wynagrodzenia
wskazanego w § 10 ust. 2.
5.

Zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartami pracy technika,
o których mowa w ust. 2.

6.

Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13

7.

3

Faktury należy przekazywać na adres :
…………………………………………………………………………………………………

8.

Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9.

Zamawiający nie dopuszcza zapłaty w walutach obcych.

10. Zamawiający

nie

ponosi

skutków

prawnych

nieprawidłowo

wystawionych

faktur,

w tym w szczególności w zakresie terminu płatności.
11. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na osobę trzecią
cesji wierzytelności w całości lub części wynikającej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
12. Podczas realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości cen
jednostkowych netto za poszczególne usługi, natomiast w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki
podatku VAT ceny będą obliczane zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT. Warunkiem
wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową
i zastosowanie których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym. Powyższe nie skutkuje zmianą wartości brutto umowy.

Kary umowne
§ 13
1.

Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych wobec Wykonawcy w następujących
przypadkach:
a) nie

rozpoczęcia,

bez

uzasadnionych

przyczyn,

realizacji

przedmiotu

umowy

oraz nie kontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

3

zapis będzie doprecyzowany na etapie zawierania umowy
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b) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 10 ust.1 umowy,
c)

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych

00

/100), za każdy dzień opóźnienia,

liczony od upływu terminu na wykonanie usługi,
d) opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych

00

/100), za każdy dzień opóźnienia,

liczony od upływu terminu na jego dostarczenie,
e)

opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi
i gwarancji w wysokości 100,00 zł (sto złotych

00

/100) za każdy dzień opóźnienia, liczony od

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, co nie zwalnia
Wykonawcy z zapłaty kary umownej, o której mowa w lit. c).
2.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyłączeniem
zapisu ust. 1 lit. b.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po uprzednim złożeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu.

4.

Kary, o których mowa w ust. 1 płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 14

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę …………. zł stanowiącą 5% wysokości
wynagrodzenia

brutto

określonego

w

§

10

ust.

1

umowy

zostało

wniesione

w ……………………………….……….* (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia
oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr
rachunku, na który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia)
2.

Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w tym roszczeń z tytułu kar umownych.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających
z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

4.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Rozwiązanie umowy
§ 15

1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy w przypadku:
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a) ogłoszenia rozwiązania, wszczęcia postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości
lub likwidacji firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy dłużej niż 5 dni
roboczych licząc od upływu terminu, określonego w § 3 ust. 1 umowy, pomimo wezwania
Zamawiającego,
c) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności,
d) trzykrotnego nie wywiązania się z warunków wykonywania przedmiotu umowy,
e) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych,
f)

Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego,

g) jeżeli osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy naruszą
obowiązujące

w

jednostkach

Zamawiającego

przepisy,

w

tym

z

zakresu

BHP

albo osoby te są podejrzane o popełnienie przy wykonywaniu umowy przestępstwa,
a podejrzenie to jest uzasadnione,
h) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami
w celu zawarcia umowy.
2.

Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem
przyczyny.

3.

W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.

4.

W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca dokona wpisu w dziennikach konserwacji urządzeń
o zakończeniu konserwacji oraz wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem głównym a klucze do wózka
przekaże Zamawiającemu. O fakcie zakończenia konserwacji Wykonawca powiadomi właściwy
Inspektorat UDT.
Roszczenia
§ 16

W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni
od daty ich zgłoszenia.
Ochrona informacji
§ 17

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pózn. zm.).
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.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1 także po ustaniu 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
numer 5 do umowy).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania
wymagań

w

zakresie

organizacji

ruchu

osobowo-materiałowego

obowiązujących

u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a. imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię
i nr dowodu tożsamości,
b. wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu
oraz numer rejestracyjny.
7.

Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu

8.

Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym

mowa w ust. 6 udostępniane

są Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu realizacji umowy.

Siła wyższa
§ 18
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.

Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec,
a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy
takie wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.

3.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona
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ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej,
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
4.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą
Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację
zobowiązań.

5.

Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej.
Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

Postanowienia końcowe
§ 19
1.

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 11 umowy.

2.

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( t.j. Dz. u. z 2016r.
poz. 684 z późn. zm.)

3.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do
ugodowego załatwienia spraw.

4.

W razie nie załatwienia sprawy w formie ugody Stronom przysługuje prawo dochodzenia swoich
roszczeń na drodze sądowej.

5.

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów stron będzie sąd powszechny w Bydgoszczy .

6.

Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie
za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

7.

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

Załączniki:
Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz urządzeń wraz z lokalizacją.
Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz części zamiennych proponowanych do wymiany oraz koszt
robocizny
Załącznik nr 3 do umowy – Karta pracy technika
Załącznik nr 4 do umowy – Karta gwarancyjna
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
Załącznik nr.6 do umowy – Zasady wstępu ( wzór )
Załącznik nr 7 do umowy – Wykaz pracowników ( wzór )

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Strona 15 z 24

Nr rej. Zamawiającego: ……………………

Klauzula informacyjna

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, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz 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).
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 Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 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.
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Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz części zamiennych proponowanych do wymiany oraz koszt robocizny
Dane użytkownika:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………..……
Adres: ………………………………………………………………………………………….…….
Dane urządzenia:
Nazwa, typ, model: ………………………………………………………………………..…..…..
Nr fabryczny:………………………….…………………………………………………………….
Wykaz części zamiennych

Ilość

Nazwa części

w szt.

Cena netto po

Cena netto
dystrybutora w
PLN

upuście

Wartość netto w

wskazanym w §

PLN

5 ust. 3

Razem

Koszt robocizny wykonania naprawy
Cena netto za jedną
roboczogodzinę

Ilość roboczogodzin

Wartość netto w PLN

Uwagi

w PLN

Termin wykonania naprawy: ………………………………

……………………………………

………………………………...

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby sporządzającej

ze strony Wykonawcy

ze strony Zamawiającego
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Załącznik nr 3 do umowy

KARTA PRACY TECHNIKA

a) wypełnia przedstawiciel Wykonawcy:
Dane użytkownika:
(nazwa i adres obiektu)

………………………………………………………………………

Dane urządzenia:
(nazwa, typ, model)
Nr fabryczny:

nr inwentarzowy:

………………………………………………………………………
STAN
LICZNIKA:

DATA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

……. - ..…- …………….

Tabela nr 1) usługi serwisowe:
Lp.

Wykonane czynności
serwisowe

1

2

Ilość
roboczogodzin
3

Cena jednostkowa
netto za
roboczogodzinę
4

Wartość netto
(iloczyn kol.3 i 4)
5

Razem wartość netto

Tabela nr 2) części zamienne niezbędne do wykonania naprawy:

Lp.

Rodzaj wymienionych części
zamiennych

Ilość
(szt.)

1

2

3

Cena jednostkowa
netto po upuście
wskazanym
w § 4 ust. 2
4

Wartość netto
(iloczyn kol.3 i 4)
5

Razem wartość netto

Wartość naprawy: (suma tabeli nr 1 i 2 w zł netto)
………………..……………. zł

UWAGI i ZALECENIA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Usługę wykonano

Usługę
wykonano

…………………………………………

…………………………………………

Pieczęć firmy

Imię, nazwisko, podpis osoby wykonującej usługę

…………………………………………

…………………………………………

Pieczęć firmy

Imię, nazwisko, podpis osoby wykonującej usługę

b) wypełnia przedstawiciel Zamawiającego – placówka użytkująca:

DATA WYKONANIA USŁUGI

....... - …….. - ……………

Godz. rozpoczęcia

..……. - ………

Godz. zakończenia

……… - .……..

URZĄDZENIE JEST SPRAWNE I PRACUJE PRAWIDŁOWO: TAK / NIE

POTWIERDZAM
WYKONANIE
USŁUGI

…………………………………………
…………………………………………
Pieczęć placówki

Imię, nazwisko, podpis osoby kierującej
obiektem pocztowym (naczelnik, kierownik
zmiany) użytkującym sprzęt

c) wypełnia przedstawiciel Zamawiającego – osoba realizująca
umowę:

POTWIERDZAM
WYKONANIE USŁUGI

…………………………………………
…………………………………………
Pieczęć PI AAA
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Załącznik nr 4 do umowy

WZÓR
KARTA GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ………………….
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Przedmiotem karty gwarancyjnej są prace serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw wózków
widłowych, podnośnikowych i ciągników elektrycznych objęte umową nr ……………….. z dnia
……………2018 r.
Numer fabryczny………………………………………………………………………………
Producent: ……………………….…………………………………………………………….
Typ: ………… ………………………………………………………………………………….
Data odbioru prac serwisowych: ……………………r.
Ogólne warunki gwarancji:
3.1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją prace serwisowe zostały wykonane zgodnie
z umową, dokumentacją techniczną urządzenia i zasadami wiedzy technicznej.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania
gwarancji. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie
wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie dwóch dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie jednego
dnia.
3.4. Po upływie terminów wskazanych w pkt. 3.3 Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usunięcie
wad, albo jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
3.5. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw
gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.
3.6. Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych terminie w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
3.8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a. siły wyższej
b. naturalnego zużycia części zamiennych szkód wynikłych z winy Zamawiającego,
a w szczególności nieprawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu
3.9. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Karty pracy technika.
3.10. Okres gwarancji wynosi: 6 miesięcy.
Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi
gwarancji określonemu w pkt. 3.10.
W przypadku usuwania przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy razy tej samej
usterki lub wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania od nowa prac serwisowych w zakresie,
w którym to zjawisko miało miejsce.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 5 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności ……. (proszę opisać) wiąże
się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

………………………………………………………..

(czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit.
f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer
dowodu tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy,
a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe 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.
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8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Źródłem moich danych osobowych jest ……..

Zapoznałem
się
z
………………………………………………………..

klauzulą

(czytelny podpis)
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Załącznik nr 6 do umowy

Wzór

Zasady wstępu pracowników Wykonawcy do obiektów Poczty Polskiej S.A. administrowanych
przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ

1.

Pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na teren obiektów, w których realizowany jest
przedmiot umowy na podstawie wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanego
przez Dyrektora Obszaru Operacyjnego ds. Administracji Północ.

2.

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji wykaz osób, które będą uczestniczyły
w realizacji umowy.

3.

Pisemne zezwolenie (zaakceptowany wykaz) wydaje się na okres trwania umowy, zaś wstęp
odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości pracownikowi obiektu.

4.

Dyrektor Obszaru Operacyjnego ds. Administracji Północ przekaże zaakceptowany wykaz
pracowników Wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektów Poczty Polskiej S.A.
administrowanych przez Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ w których wykonywany jest
przedmiot umowy.

Wykonawca

Zamawiający

……………………………….

………………………………
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Załącznik nr 7 do umowy nr

(Wzór)
1. Wykaz pracowników Wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektów Poczty
Polskiej S.A. administrowanych przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Administracji Północ w celu realizacji umowy: na

konserwacji i

wykonywanie usług napraw,

przeglądów serwisowych oraz przeglądów

konserwatorskich

środków transportu wewnętrznego.:

Lp

Nazwisko i imię

1

2

Dokument tożsamości
Seria i
Przez kogo
Nazwa
numer
wydany
3
4
5
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Uwagi

6

7

