PROJEKT

U M O W A NR ...................

zawarta w dniu ................................. w Lublinie pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości
wpłacony, w ramach której działa Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie,
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1.

.........................................................

2.

.........................................................

a
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ
na waŜność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
.

§ 1. Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usług w obiektach pocztowych, określonych w załącznikach
1

nr 1a-e stanowiących integralną cześć niniejszej umowy w zakresie:
a) okresowej

kontroli

stanu

technicznego

przewodów

kominowych

(dymowych,

spalinowych

i wentylacyjnych) w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z późn. zm.),
b) usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109.
Poz. 719).
2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….…. roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy w przypadku
zmian organizacyjnych i prawnych np. wyłączenia któregoś przewodu z eksploatacji, sprzedaŜy, likwidacji
budynków i obiektów uŜytkowanych przez Pocztę Polską S.A.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu umowy w przypadku pojawienia się na
obiektach dodatkowych przewodów lub przejęcia do administrowania kolejnych obiektów.

1

W zaleŜności od części na którą/e jest zawierana umowa
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5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wykonywania przeglądów poszczególnych
rodzajów przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów w przypadku zmiany przepisów prawa
w tym zakresie.

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania naleŜytej staranności w wykonaniu usług w stopniu nie
powodującym zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi oraz zapewniającym bezpieczeństwo mienia i ochronę
środowiska.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą umową za pomocą wykwalifikowanych
pracowników posiadających niezbędne uprawnienia na prowadzenie prac wyszczególnionych w niniejszej
umowie, przy uŜyciu profesjonalnego sprzętu w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

3.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upowaŜnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
toŜsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

5.

W przypadku konieczności zamiany pracownika realizującego usługę, Wykonawca poinformuje pisemnie
o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w dniu dokonania tej zmiany, jednak jeszcze przed przystąpieniem
do wykonania usługi przez pracowników Wykonawcy. Brak aktualizacji listy spowoduje niedopuszczenie
pracowników Wykonawcy do wykonania czynności objętych umową, co potraktowane będzie na równi z
niewykonaniem usługi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.

6.

Zamawiający na czas trwania umowy umoŜliwi pracownikom Wykonawcy dostęp do kominów objętych
przedmiotem umowy.

§ 3. Odpowiedzialność Wykonawcy
1.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu robót oraz za prawidłowe prowadzenie prac pod
względem BHP, PpoŜ. oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz
pracownikom Zamawiającego, jak równieŜ osobom trzecim i ich mieniu, przebywającym w miejscu
wykonania usługi podczas jej realizacji.

2.

Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy, w związku z czym
przedkłada potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny dokument na potwierdzenie powyŜszej
okoliczności, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość polisy
ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem rozwiązania umowy.

3.

Wykonawca moŜe zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega, Ŝe będzie dokonywał wszelkich rozliczeń tylko z Wykonawcą.

5.

Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
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6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia
i zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 4. Wartość umowy
1.

Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi netto ………………. zł (słownie ………………………..zł) w
tym:
1

Część nr 1a-e ………………………netto,
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)
2.

Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności określone w §1 ust.1 niniejszej umowy wg cen
jednostkowych netto określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

3.

Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i pozostają niezmienne
przez cały okres obowiązywania umowy.

4.

Wartość umowy moŜe ulec zmianie w przypadkach określonych w §1 ust. 3, 4, 5 oraz w §10 ust.2 lit. a i b.

§ 5. Termin i warunki płatności wynagrodzenia
1. Okresem rozliczeniowym dla usług świadczonych przez Wykonawcę jest miesiąc kalendarzowy.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
obliczona zostanie na podstawie dołączonych do faktury zaświadczeń i/lub protokołów, o których mowa
w §6 ust.1 umowy i wynikać będzie z liczby faktycznie wykonanych czyszczeń przewodów kominowych,
liczby faktycznie wykonanych okresowych kontroli przewodów kominowych oraz podanych w załączniku do
umowy cen jednostkowych.
3. Do ustalonego według ust.2 wynagrodzenia netto będzie doliczany podatek VAT w wysokości określonej
obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.
5. Wypłata naleŜnej kwoty wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: 525-000-73-13.
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: .......................
9. Fakturę VAT naleŜy wystawić i doręczyć na adresy podane w §12 ust.4 pkt a) i b).
10. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§ 6. Wykonanie i kontrola wykonania usługi
1.

Potwierdzeniem wykonania usługi czyszczenia przewodów kominowych będzie zaświadczenie stanowiące
Załącznik nr 4, zaś potwierdzeniem przeprowadzenia okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego
przewodów kominowych - protokół stanowiący Załącznik nr 5 do umowy, podpisane przez lokatora lokalu
mieszkalnego, administratora obiektu albo osobę wymienioną w §12 ust.1 umowy.

2.

Osoba dokonująca okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych budynków
oraz innych obiektów budowlanych określonych w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane jest
obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.
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3.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieŜącej kontroli Wykonawcy w zakresie wynikającym
z przedmiotu umowy.

§ 7. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1.

Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, Wykonawca
wniesie zabezpieczenie na kwotę …… zł stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto.

2.

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wniesione zostanie nie później niŜ w dniu podpisania
umowy w formie ...................................................................................................

3.

Zabezpieczenie wykonania umowy będzie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.

4.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi ona mieć charakter
samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze Ŝądanie.

6.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 8. Odszkodowania i kary umowne
1.

W przypadku opóźnienia realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po jego stronie, zapłaci
on karę umowną, za kaŜdy dzień opóźnienia realizacji poszczególnej usługi określonej w Załączniku nr 1a1

e w wysokości 5% wartości brutto tej usługi.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z dowolnej naleŜności Wykonawcy.
Zamawiający na podstawie noty księgowej potrąci kary umowne z faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.

3.

Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

4.

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn leŜących po jego stronie lub
w wypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy, o których mowa w §11 ust.1 lit.c – f, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
10% ceny ofertowej brutto.

5.

W przypadku niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

6.

Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych.

§ 9. Ochrona informacji
1.

Zamawiający zastrzega, iŜ informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz.419 z późn. 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 takŜe po
wygaśnięciu niniejszej umowy.

4.

Wykonawca potwierdza, Ŝe jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy
lub na jego rzecz będą realizowały przedmiot umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności,
o której w niej mowa, a takŜe zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób
o dokonanym pouczeniu (Załącznik nr 6).

5.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.

6.

Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w §2 ust.4 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.

§ 10. Zmiany warunków umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem ust.2.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana ilości przewodów kominowych
przeznaczonych do czyszczenia i przeglądów lub nastąpi zmiana częstotliwości wykonywania
przeglądów poszczególnych rodzajów przewodów kominowych oraz ich czyszczenia,
b) wywołana zmianą przepisów prawnych, w szczególności zmianą stawki VAT oraz związaną z tym
zmianą kwoty VAT i kwoty brutto umowy. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w Ŝycie
przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania
stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,
c) przedłuŜenie okresu obowiązywania umowy w sytuacji gdy wartość umowy nie została wykorzystana
przed upływem terminu jej obowiązywania.

§ 11. Warunki rozwiązania umowy
1.

Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), bez
prawa do odszkodowania dla Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
d) Wykonawca przerwał realizację umowy i nie wykonuje prac przez okres 30 dni roboczych, o ile nie
wynika to z harmonogramu,
e) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do
usunięcia niezgodności,
f) Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
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2.

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe
wykonanie umowy nie leŜy w interesie Zamawiającego czego nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach.

3.

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, moŜe nastąpić wyłącznie z
zachowaniem formy pisemnej oraz podaniem przyczyny odstąpienia lub rozwiązania umowy.

§ 12. Ustalenia końcowe
2

1. Zamawiający ustanawia przedstawicieli do spraw związanych z bieŜącą współpracą w osobach :
a) …………………………….
b) …………………………….
2. Wykonawca ustanawia przedstawicieli do spraw związanych z bieŜącą współpracą w osobach:
a) ………………………........
b) …………………………….
3. Zmiana

oznaczenia

stron

umowy,

danych

niezbędnych

do

wystawienia

faktury

oraz

adresu

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a takŜe
zmiana przedstawicieli stron wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko
pisemnego powiadomienia.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, o kaŜdej zmianie adresu i oświadczają, Ŝe ich
aktualne adresy są następujące:
a) Do wystawiania faktur:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. W. Moritza 2
20–900 Lublin
3

b) Do nadsyłania faktur :
………………………
………………………
c) Wykonawca:
………………………
………………………
5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone
przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu na ostatnio podane adresy.
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.4 spowoduje ten skutek, Ŝe pismo wysłane na ostatnio
podany adres uznaje się za doręczone takŜe wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego
adresu.
7. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2

Wpisać przedstawicieli dla danej części

3

Wpisać adres dla danej części
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8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności w formie aneksu z zastrzeŜeniem
ust.3.
9. Strony zgodnie ustalają, Ŝe Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie odszkodowawcze wobec
Zamawiającego z tytułu niewyczerpania wartości umowy określonej w § 4 ust.1.
10. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.
1

11. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1a-e –6.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Załączniki:
Zał. nr 1a-e1 – wykaz obiektów i usług kominiarskich wraz z harmonogramem wykonania na terenie obszaru ….
Zał. nr 2 – kopia polisy ubezpieczeniowej
Zał. nr 3 – formularz cenowy
Zał. nr 4 – zaświadczenie wykonania usługi czyszczenia przewodów kominowych
Zał. nr 5 – protokołu przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych
Zał. nr 6 – oświadczenie Wykonawcy

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 takŜe – 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).
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. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a takŜe przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo Ŝądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
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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