Projekt umowy
UMOWA nr …………………
zawarta w Krakowie w dniu ...........-..............- …………..r., pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII
Gospodarczy pod nr 0000334972, NIP 525 – 000 – 73 – 13 , REGON: 010684960, kapitał zakładowy:
774.140.000 zł, w całości wpłacony, zwana w treści umowy Zamawiającym, reprezentowana przez:
Mariusza Tarnawskiego – Dyrektora Operacyjnego ds. Administracji
a
..................................................................................................................................................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.........................., z siedzibą w..................... przy ulicy........................, kod pocztowy.... -.........., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..................................... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..............., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / kapitał
zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) NIP:
………, Regon: …..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………..………..… – ………………………..………
2. ……………………………..………..… – ………………………..………
3. …………………………..…………..… – ………………………..………
(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 niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miały by wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
§ 1. Przedmiot umowy.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na świadczeniu usług
przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych zwanych dalej wózkami, eksploatowanych w jednostkach
organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. obsługiwanych przez Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe,
zwanych dalej „Użytkownikami”. Wykaz wózków objętych niniejszą umową, Użytkowników oraz miejsca
eksploatacji, datę rozpoczęcia realizacji usługi i częstotliwość przeglądów zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
§ 2. Zakres i zasady świadczenia przedmiotu umowy.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do 31-12-2019 r. lub do wcześniejszego
wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.3 uwzględniającego również zastrzeżenie, o którym
mowa w ust.12. Terminy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań wskazano w
załączniku nr 1.
2. Obsługa serwisowa obejmuje w szczególności:
a) Okresowy przegląd konserwacyjny wraz z kontrolą wszystkich podzespołów i wyposażenia technicznego
wózków, zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz
wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Częstotliwość przeglądów określono w Załączniku nr 1.
b) Usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu (niewymagających wymiany specjalistycznych
części zamiennych i podzespołów).
c) Zapewnienie środków czyszczących i smarujących, drobnych elementów i materiałów (żarówki,
bezpieczniki, smar do łańcucha, dolewki płynów eksploatacyjnych itp.) oraz wchodzących w zakres usługi
narzędzi a także przyrządów pomiarowych niezbędnych do wykonania konserwacji, regulacji i pomiarów.
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d) Informowanie Zamawiającego o stwierdzonych w trakcie przeglądu i konserwacji usterkach, konieczności
wymiany materiałów eksploatacyjnych, wykonania napraw, sporządzanie kosztorysu obejmującego w/w
części, materiały i zakres prac, które należy wykonać w celu przywrócenia sprawności wózka.
e) Przygotowanie pod względem technicznym i dokumentacyjnym wózków do przeglądu okresowego UDT,
prowadzenie dziennika przeglądów konserwacyjnych oraz wykonywanie wymaganych przepisami
pomiarów.
f) Udział w trakcie kontroli wózka przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
g) Dojazdy Wykonawcy do miejsca eksploatacji wózków w celu wykonania czynności określonych
w punktach od a) do f).
Obsługa serwisowa świadczona będzie w miejscu eksploatacji wózków. Wykaz miejsc eksploatacji zawiera
Załącznik nr 1.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przeglądów i konserwacji wózków widłowych o
napędzie elektrycznym i spalinowym a do realizacji niniejszej umowy skieruje osoby posiadające wymagane
przepisami uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru konserwacji i napraw oraz jest odpowiedzialny za
przygotowanie, odbiór i dopuszczenie wózków do dalszej eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.
Opłaty za badania przeprowadzane przez właściwy UDT, obciążają Zamawiającego. W przypadku braku
dopuszczenia wózka do dalszej eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego wynikającego z zaniedbań
Wykonawcy, koszt badań UDT zakończonych wynikiem negatywnym obciąża Wykonawcę. Zwrot kosztu
takiego badania nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej wystawionej
przez Zamawiającego. Brak zapłaty w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do dokonania
potrącenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Wykonawca w ramach obsługi serwisowej dostarcza na miejsce świadczenia usługi na swój koszt i ryzyko,
wszelkie niezbędne do wykonania konserwacji i pomiarów narzędzia i przyrządy, spełniające wymogi
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Przeglądy i konserwacje wykonywane będą w dniach i godzinach uzgodnionych wcześniej telefonicznie z
upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 7 ust. 7. Wyłączenie wózka z eksploatacji
na czas przeglądu lub konserwacji nie może trwać dłużej niż 4 godziny.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę usterki uniemożliwiającej przekazanie wózka do dalszej
eksploatacji i gdy usunięcie tej usterki wykracza poza czynności opisane w ust.2, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie (tj. nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu stwierdzenia usterki ) przedstawić
Zamawiającemu szczegółową diagnozę i kalkulację kosztów naprawy. Naprawa może być realizowana
wyłącznie w wyniku zaakceptowania przez Zamawiającego otrzymanego kosztorysu i jedynie na podstawie
odrębnej umowy określającej szczegółowe warunki naprawy ( w tym w szczególności dotyczące wymogów
materiałowych , atestów , gwarancji , terminów, formy odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy itp.) Zamawiający zastrzega prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych (oleje, filtry,
ogumienie itp.) przed dokonaniem wymiany Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu celem
akceptacji koszt wymiany tych materiałów, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu stwierdzenia
konieczności wymiany materiałów. Wymiana materiałów eksploatacyjnych nie jest objęta zakresem niniejszej
umowy i może być realizowana wyłącznie w wyniku zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu i na
podstawie oddzielnej umowy określającej szczegółowe warunki wymiany. Zamawiający zastrzega prawo
zlecenia wykonania wymiany materiałów eksploatacyjnych innemu podmiotowi.
Wszystkie czynności serwisowe związane z konserwacją i przeglądem wózków świadczone będą przez
Wykonawcę w godzinach pracy Użytkownika danego wózka tj. od 8.00 do 16.00 - z wyłączeniem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy.
Utylizację zużytych części i materiałów Wykonawca wykona na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Wykonanie przeglądu i konserwacji
zostanie każdorazowo potwierdzone przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w protokole wykonania usługi. Wzór protokołu wykonania usługi
stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia ilości wózków objętych przedmiotem umowy i wynikającej
stąd zmiany wartości umowy , o której mowa w par.3 ust.3. W związku ze zmniejszeniem zakresu i wartości
umowy Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody
Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje działania.
Zamawiający/Użytkownik wózka zobowiązany jest do:
a) Zapewnienia i utrzymania warunków eksploatacyjnych wózków, zgodnych z dokumentacją dostarczoną
przez producenta, aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz wymogami UDT.
b) Umożliwienia dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów konserwacyjnych i innych interwencji
serwisowych.
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§ 3. Warunki płatności
1. Zamawiający z tytułu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
stanowiące opłatę za faktycznie wykonaną w danym okresie obsługę serwisową wózków. Wysokość
wynagrodzenia w podziale na poszczególne wózki i zadania zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo zaakceptowany przez Zamawiającego protokół
wykonania usługi, o którym mowa w § 2 ust. 12. Faktura zostanie wystawiona w terminie nie później niż 7
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę. Dane do faktury: Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków. Faktura
zostanie przesłana przez Wykonawcę, na adres wskazany w § 7 ust. 7 pkt 1).
3. Wartość umowy brutto wynosi: …………zł (słownie: ……………………………………. złotych brutto).
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo sporządzonej faktury na nr rachunku bankowego Wykonawcy: ……………….
……………………..................................................................................................................................................
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do żądania odsetek ustawowych. Za dzień
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności w
zakresie terminu płatności.
8. Wykonawca nie może przenieść przysługujących mu z wykonania niniejszej umowy wierzytelności na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
9. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaprzestaniu bycia
czynnym podatnikiem podatku VAT.
12. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum, uprawnionym do wystawiania faktury będzie
…………………………... . Realizacja płatności na rzecz …………………..…… oznaczać będzie wypełnienie
zobowiązań Zamawiającego wobec wszystkich członków konsorcjum.
§ 4. Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wysokościach i
przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek usługi objętej niniejszą umową ponad termin ustalony w
trybie określonym w § 2 ust 7 umowy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
b) za przekroczenie określonego w § 2. ust. 7 zdanie drugie terminu wyłączenia wózka z eksploatacji w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu
c) za przekroczenie terminu wykonania diagnozy i kalkulacji kosztów , o którym mowa w § 2 ust.8 i/lub
9 - w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
d) za naruszenie umowy w inny sposób niż opisany w pkt 1-3 powyżej, w szczególności skutkujące
sankcją opisaną w § 2 ust. 5 zdanie trzecie - w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek
e) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w §7
lub
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, a także w przypadku rozwiązania (odstąpienia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% łącznej maksymalnej wartości
umowy brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy
2. Jeżeli szkoda, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wysokość
kar umownych, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do
wysokości szkody, w tym zwrot utraconego zysku.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu dowolnej wierzytelności.
4. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
5. Kary umowne mogą być łączone
6. W przypadku kar finansowych wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nałożonych na
Użytkownika/Zamawiającego przez państwowy organ kontrolny, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania tych kar w imieniu Użytkownika/Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia. W razie braku zapłaty stosuje sie postanowienia §2 ust.5 zdanie ostatnie.
7. Jeśli opóźnienie w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego przekroczy 14 dni Zamawiający ma prawo do
zlecenia wykonania przeglądu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności
uzyskania upoważnienia sądowego.
8. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań
w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
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9. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony
i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można
było przewidzieć w chwili zawierania Umowy oraz ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
10. Kary umowne stają się wymagalne w następujących terminach:
a) z tytułu opóźnienia – za pierwszy rozpoczęty dzień lub godzinę opóźnienia - w tym dniu lub
godzinie , za każdy następny rozpoczęty dzień /godzinę opóźnienia -odpowiednio w każdym z tych
dni /godzin
b) z tytułu rozwiązania umowy - w pierwszym dniu następującym po dniu doręczenia rozwiązania
umowy
c) z tytułu, o którym mowa w ust.1 pkt 4 - w następnym dniu po dniu naruszenia umowy
§ 5. Ochrona Informacji i dane osobowe
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
1. 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.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
3. Wykonawca potwierdza że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują 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 zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o
dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego (zał. nr 3).
4. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, wymagań
bezpieczeństwa określonych w umowie lub we właściwych przepisach , Wykonawca zobowiązuje się, na
żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
7. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7, do
natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
8. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do wymagań bezpieczeństwa, o
których mowa w niniejszej umowie, bądź we właściwych przepisach prawnych.
9. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych swoich
pracowników w celu i zakresie umożliwiającym należytą realizację jej postanowień.
10. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz spełnia wymagania określone w przepisach tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
11. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po zakończeniu
umowy.
13. Dane osobowe pracowników Wykonawcy udostępniane są Zamawiającemu przez Wykonawcę 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) – w celu realizacji umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed dniem
rozpoczęciem realizacji umowy:
a)
imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy,
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.
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§ 6. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z niżej wymienionych okoliczności:
a) gdy Wykonawca nie przystępuje do realizacji przedmiotu lub przerywa jej realizację i nie podejmuje jej mimo wezwania Zamawiającego
b) co najmniej 3-krotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych
c) gdy Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiającego
d) gdy Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
e) w przypadkach innego niż określone pod lit. a-d naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej
umowy gdy Wykonawca nie naprawił naruszeń w terminie 3 dni od dnia pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia lub zaniechania naruszenia
f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek usługi objętej umową przekraczającego 14 dni
g) w razie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wystąpienia innych przyczyn ekonomicznych i/lub
prawnych uniemożliwiających lub zagrażających należytemu wykonaniu przez Wykonawcę umowy
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem przyczyn.
5. Wszelkie zmiany umowy dopuszczone obowiązującymi przepisami wymagają zachowania formy pisemnego
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
6. Przewiduje się możliwość zmian postanowień umowy, bez aneksu, w zakresie danych adresowych w
przypadku zmian organizacyjnych którejkolwiek ze stron umowy.
7. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, w szczególności do ustalania
terminów realizacji przeglądów i konserwacji oraz potwierdzania wykonania usługi, są upoważnione osoby
podane poniżej:
1) Ze strony Zamawiającego
Imię i nazwisko: ……………………………………
Adres: ………………………………………………..
e-mail: ………………………………..
tel.: ……………………………………………
2) Ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko: ……………………………………
Adres: …………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………..
tel.: ……………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu/nadzoru nad umową, których dane udostępnia Poczcie
Polskiej w związku z realizacją niemniejszej umowy, treść obowiązku informacyjnego, przesłanego przez Pocztę Polską oraz do
potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy wskazany w § 7 ust. 4 pkt 1 umowy.

8. Osoba/y, o których mowa w ust 7. pkt 1 jest/są odpowiedzialna/e za nadzór nad realizacją umowy ze strony
Zamawiającego, naliczanie kar umownych i obniżania wynagrodzenia oraz zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane niniejszą umową lub z nią
związane, składane przez Strony umowy, będą dokonywane w formie pisemnej, osobiście za pokwitowaniem
odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy i Zamawiającego,
pod rygorem uznania za nie doręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie
niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony mają prawo upoważnić inne osoby do odbioru i składania
oświadczeń, o których mowa w tym punkcie. Takie upoważnienie zostanie złożone zgodnie z procedurą
opisaną w tym punkcie i nie wymaga zmiany umowy w postaci aneksu.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji
stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Zamawiającego, które uzyskał podczas wykonywania
umowy. Wykonawca ma prawo informować o fakcie wykonywania i wykonania prac dla Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji
stanowiących tajemnicę służbową lub handlową Wykonawcy, które uzyskał podczas wykonywania umowy.
13. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na
drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Krakowie
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5

Projekt umowy
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 Wykaz wózków objętych przedmiotem umowy, miejsca realizacji i cena usługi
Załącznik nr 2 Wzór protokołu wykonania usługi
Załącznik nr 3 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, 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.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z
korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane
przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję
Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms
(OST).
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
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