Umowa Nr ……………… (projekt)
zawarta w dniu …………………… w Łodzi, pomiędzy:
Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII

Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000334972,

NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł w całości wpłacony, w imieniu której
działa Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Al. Kościuszki 5/7, 90–940 Łódź,
reprezentowany przez:
1. Janusz Michaluk Pełnomocnik, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia
24.05.2016 r.
udzielonego przez Dyrektor Zarządzającego Pionem Infrastruktury Andrzeje Szymańskiego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a:
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)……………………………z siedzibą w ………………………przy ulicy…………….., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przy przez Sąd Rejonowy w ……………………., Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

………….…..………………NIP………………………

REGON…………………………………
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. ………………………………………….
( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)……………………………,przedsiębiorcą pod nazwą ……………………..………… z siedzibą
w ………………………przy ulicy…………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności

Gospodarczej NIP………..…… REGON……………………………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą „
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………..

Każda z nich zwana dalej „Stroną” lub obie łącznie „Stronami”
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy, zwanej „Umową” nie uległy zmianie dane, które
miałby wpływ na ważność Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego
na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A

§1
Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy realizuje w jego imieniu Poczta Polska S.A. Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Inwestycji i Remontów
w Łodzi
tj. w szczególności jest uprawniony do odbioru faktur VAT, naliczanie kar umownych oraz sporządzania aneksów
do przedmiotowej Umowy.
§2
1.1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na:
Wykonywanie konserwacji i napraw dźwigów w 2019 r w obiektach Poczty Polskiej S.A. w Obszarze
Operacyjnym ds. Nieruchomości w Łodzi, Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź (dalej: Przedmiot Umowy)
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1.2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie przebiegała przy czynnych obiektach Zamawiającego.
1.3. Umowny zakres robót określa zakres rzeczowy określony w Załączniku nr 3 do Umowy i oferta Wykonawcy
złożona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
1.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania z materiałów
własnych.
1.5. Wykonawcy znane są warunki realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zapoznał
się z zakresem wykonania prac, lokalizacją, istniejącą instalacją elektryczną i zobowiązany jest do wykonania
napraw zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, oraz do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§3
1.

Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem w stałej
sprawności technicznej zgodnej z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń
dźwigowych, podnośnikowych, platform schodowych

w jednostkach pocztowych podległych Pionowi

Infrastruktury Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności, których
wykonywanie stanowi przedmiot zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do umowy.
2.

Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii wynosi:


30 min dla urządzeń dźwigowych zamontowanych w obiektach RD POL Łódź, al. Włókniarzy 227



4 godz. dla urządzeń zamontowanych w pozostałych obiektach

od zgłoszenia telefonicznego, faksowego lub mailowego, natomiast termin usunięcia awarii nie może
przekraczać 72 godzin od otrzymania zgłoszenia.
3.

Wszelkie czynności związane z realizacją umowy przeprowadzane będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczną, z zachowaniem terminów
określonych przez producenta i obowiązującymi przepisami.

4.

Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy (w szczególności koszty: materiałów konserwacyjnych, dojazdu, osobowe, przewozu
sprzętu a także koszty robocizny itp.), bez części zamiennych.

5.

Jeśli wykonywanie Przedmiotu Umowy wymagać będzie wymiany części Wykonawca zobowiązany jest
zwrócić się do Zamawiającego na adres email: wojciech.karbowski@poczta-polska.pl o akceptację takiego
sposobu realizacji zadania podając koszty zakupu części zamiennych podlegających wymianie. Odpowiedź
udzielona z tego adresu email jest wiążąca dla Wykonawcy.

6.

Zamawiający, po otrzymaniu zestawienia od Wykonawcy, udzieli zwrotnej odpowiedzi potwierdzającej
kontynuację wykonywania Przedmiotu Umowy, bądź dostarczy części wskazane w zestawieniu Wykonawcy w
celu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.

Zamawiający pozostawia sobie prawo odmowy realizacji zgłoszenia bez podawania przyczyn.

8.

W przypadku zlecenia naprawy przez Zamawiającego, Wykonawca za wymienione części obciąży
zamawiającego kwotą nie większą od tej, która wynika z przedstawionej faktury VAT stanowiącej dowód
zakupu tych części przez Wykonawcę.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie prac
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy.
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10. Podpisanie przez Zamawiającego protokólarnego zgłoszenia w miejscu opisującym stan realizacji bez
zastrzeżeń lub podpisanie protokołu po usunięciu usterek, jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia
faktury VAT.
11. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne zgodnej z gwarancją producenta, nie krótsza
jednak niż 12 miesięcy od jej zamontowania.
12. Za każdy dzień postoju urządzenia z winy Wykonawcy stwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego
wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do wymaganej liczby dni działania dźwigu w miesiącu.
13. Przedmiotem umowy nie będą objęte następujące prace:
a. murarsko - malarskie związane z konserwacją i naprawami pomieszczeń maszynowni i szybów.
b. konserwacja, naprawa lub wymiana pionów zasilających obwody oświetleniowe i siłowe które zasilają
urządzenia dźwigowe.
14. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigów i maszynowni
b. powiadamiania Wykonawcy o każdym unieruchomieniu dźwigów w sposób wskazany w § 5 ust. 3
niniejszej umowy
c.

zamykania na klucz maszynowni dźwigów i wydawania kluczy jedynie osobom upoważnionym przez
Wykonawcę

d. pokrywania opłat związanych z odbiorami i nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego,
e. wyznaczenia i upoważnienia przedstawiciela Zamawiającego do potwierdzenia kontrolek ruchu dźwigów
f.

zapewnienia w obiektach i pomieszczeniach, w których będą wykonywane usługi, warunków wynikających
z przepisów BHP i p.poż.
§4

W zakresie świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Realizowania przedmiotu Umowy poprzez wykwalifikowany personel.
3. Realizowania przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do Umowy).
4. Informowania na bieżąco Zamawiającego o złym stanie technicznym elementów urządzeń dźwigowych,
jak również o konieczności napraw, remontu lub modernizacji urządzeń dźwigowych. Ponadto Wykonawca
winien jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac
objętych przedmiotem Umowy.
5. Informowania

w

trakcie

realizacji

Przedmiotu

Umowy,

o

przyczynie

zaistnienia

powstałych

nieprawidłowości w pracy urządzeń dźwigowych
6. Doradztwo techniczne w opracowywaniu planów modernizacji urządzeń dźwigowych
7. Specjalistycznego przeszkolenia własnego personelu w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony
ppoż. oraz do zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
ochrony

ppoż.,

ochrony

środowiska

oraz

wewnętrznych

regulacji

organizacyjno-porządkowych

wprowadzonych przez Zamawiającego.
8. Stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie
przedmiotu Umowy i pracowników wewnętrznej służby ochrony w zakresie porządkowym.
9. Udzielenia informacji i wyjaśnień na zapytania Zamawiającego w zakresie Przedmiotu Umowy.
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§5
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby podane
poniżej:
1) ze strony Wykonawcy:
a. ....................................tel./fax. ………… …e -mail………………………,
2) ze strony Zamawiającego:
a.

Wojciech Karbowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tel. 887 873 301

b.

Bogdan Stępień – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tel. 605 693 131

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 2 są odpowiedzialne merytorycznie za nadzór nad prawidłowością
i terminowością realizacją niniejszej umowy, w szczególności monitorowania należytego wykonania umowy,
naliczania kar umownych.
3. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze i w dni wolne od pracy przez cała dobę
faksem na numer...................................
e -mail ……………………………….…..,
numer telefonu …………………………..
4. Dokonanie zmiany osób oraz danych wskazanych w ust. Powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§6
1. Umowa realizowana będzie w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia kompleksowych usług związanych
z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych tj. konserwacje, przeglądy oraz usuwanie
awarii urządzeń dźwigowych w sposób wskazany w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej, Instrukcji Obsługi
i Konserwacji Dźwigów elektrycznych i przepisami UDT zainstalowanych w obiektach pocztowych
Zamawiającego będzie rozliczane w okresach miesięcznych. Obejmuje ono wszelkie koszty związane
z pracami wymienionymi w załączniku nr 3 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wartość brutto umowy za okres jej obowiązywania wynosi ……………….zł.

(słownie………………………….)

w tym 23% podatku VAT. Wartość umowy może wzrosnąć o koszt materiałów wbudowanych nie ujętych w
załączniku 2 do Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynika z iloczynu ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego brutto dla każdego
z urządzeń określonego w załączniku nr 2 do Umowy i ilości faktycznie wykonanych usług potwierdzonych
„Protokołem wykonania Usługi” o którym mowa w ust. 11 poniżej.
4. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie jednostkowe brutto, dla każdego z urządzeń, określone w załączniku
nr 2 pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. W przypadku rozpoczęcia realizacji Umowy w terminie innym niż pierwszy dzień miesiąca, rozliczenie
za realizację Umowy w pierwszym miesiącu kalendarzowym oraz w ostatnim miesiącu kalendarzowym
pomniejszone zostanie o wynagrodzenie za okres, w którym usługa nie jest świadczona. Wielkość
wynagrodzenia za okres świadczenia usługi zostanie wskazana na podstawie stosunku wielkości wykonania
usługi do wielkości usługi niewykonanej wyrażonego procentowo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dźwigów (np. w czasie wyłączenia dźwigu z eksploatacji itp.)
wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy z jednoczesną odpowiednią zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.
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O zmianie ilości dźwigów przeznaczonych do konserwacji Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie
przed rozpoczęciem okresu miesięcznego, w którym usługa będzie świadczona w odniesieniu do zmienionej
ilości dźwigów.
7. Za zużyte części do konserwacji inne niż wskazane w Załączniku nr 3 zostanie obciążony Zamawiający
wg poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu, na które zostanie przedstawiona faktura VAT, natomiast
koszty związane z transportem oraz montażem tych części i materiałów ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca dokona zakupu części i materiałów, o których mowa w ust. 7, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku wejścia
w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury jeden raz w miesiącu w terminie do 7 dni od dnia
zakończenia każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, za miesiąc poprzedni.
11. Na każdej fakturze Wykonawca zamieści wykaz dźwigów, których dotyczy dana faktura wraz z ich lokalizacją.
Do faktury każdorazowo zostanie załączony „Protokół wykonania usługi” podpisany bez zastrzeżeń przez
Strony.
12. Każdorazowa zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
sporządzonej

i

dostarczonej

faktury

do

siedziby

Zamawiającego,

na

rachunek

bankowy

nr………………………………………………….. Wykonawcy
Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy podanego w umowie wymagać będzie zawarcia Aneksu do
umowy.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
§8
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w całości lub w części (zgodnie z zakresem
określonym w złożonej ofercie) jednakże ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania podmiotów
trzecich, jak za działania i/lub zaniechania własne.
§9
1. Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli wykonywania Przedmiotu
Umowy przez cały okres trwania Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający w wyniku kontroli,
niezwłocznie nie później niż w dniu następnym powiadomi pisemnie tym fakcie Wykonawcę.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne:
a. w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b. w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w załączniku nr 2 dla
danego urządzenia dźwigowego, o którą zostanie zmniejszone wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy,
w przypadku nie przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy określonego w Załączniku nr 3, za
każdy dzień zwłoki.
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c.

w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w załączniku nr 2 dla
danego urządzenia dźwigowego, o którą zostanie zmniejszone wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy,
za każdy dzień postoju. Za dzień postoju urządzenia uważa się przerwę w pracy nie mniejszą niż 6
godzin od momentu zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kary umowne:
a. w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
b. w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku braku
możliwości dojścia do urządzenia wskazanego w załączniku nr 3 z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego. Za dzień dojścia do urządzenia uważa się nie mniej niż 24 godziny od momentu
zgłoszenia braku możliwości dojścia.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych.
5. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenia kar umownych wraz notą obciążeniową.
6. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia do Wykonawcy noty
obciążeniowej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnego przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Kary umowne obciążające Zamawiającego płacone są w terminie 21 dni na podstawie wyliczenia kar i noty
obciążeniowej.
9. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za nie zapłacenie w terminach faktury VAT
płacone są przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu

realizacji niniejszej

Umowy na osoby trzecie.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w tym
wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
b. gdy Wykonawca przerwał realizacje usług objętych Umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres 15 dni roboczych. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych za okres do dnia odstąpienia.
c.

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa, a pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego

do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie

zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z
Umową.
d. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem,
e. Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego,
f.

Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 12
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, 1637).

2. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza
cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po wygaśnięciu
niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które

w imieniu Wykonawcy lub na jego

rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w
nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym
pouczeniu (zał. nr 1)..
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 w dniu wprowadzenia na budowę:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości
b) wykaz pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjnego
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
7.

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.
§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i
Ustawy Prawo budowlane oraz Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. stanowiącego
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 r.
2. Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają że ich
aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
2.1

ze strony Zamawiającego - Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Łodzi 90 – 940 Łódź Al. Kościuszki 5/7,

2.2

ze strony Wykonawcy – ...................................................................................................

3. W okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego w

terminie 7 dni o:


zmianie siedziby lub nazwy firmy,



zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
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4.



ogłoszeniu upadłości firmy,



wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,



ogłoszeniu likwidacji firmy.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego
jeden dla Wykonawcy.

5. Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony na drodze polubownej. Jeśli spór nie
zostanie zakończony polubownie w terminie 30 (trzydziestu) dni, będzie podlegał rozstrzygnięciu przed sądem
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1 - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
2 - Formularz oferty wraz z wykazem urządzeń dźwigowych
3 - Szczegółowy opis zamówienia.
4 - Porozumienie o współpracy pracodawców

ZAMAWIAJACY

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/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części
Online Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie
zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy ……………
miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności…………………. 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, 1637).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej,
jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.
………………………………………………………..
(czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
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. 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 przetwarzania 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 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/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)
8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Źródłem moich danych osobowych jest …………………...

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………………………………

(czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn:
Wykonywanie konserwacji i napraw dźwigów w 2019 r. zamontowanych w obiektach Poczty Polskiej
S.A. w Obszarze Operacyjnym ds. Nieruchomości w Łodzi

Adres:
Wykaz urządzeń dźwigowych zamontowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. wraz z
adresami.

Klasyfikacja robót:
Kod CPV:
50531400-0: usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Zamawiający:

Poczta Polska Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
AL. Kościuszki 5/7
90 – 940 Łódź

Opis opracował:

Wojciech Karbowski
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Spis treści:
I.

Opis przedmiotu zamówienia.

II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
III. Część informacyjna przedmiotu zamówienia.
IV. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych.

I. Opis zadania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych.
1. Opis istniejącej instalacji elektrycznej:
Dźwigi zamontowane są w obiektach Poczty Polskiej w lokalizacjach wymienionych

w

załączniku. Zasilane są z rozdzielni elektrycznych zamontowanych w pomieszczeniach wymienionych
obiektów. Pomiary instalacji elektrycznych pomieszczeń wykonywane

są okresowo przez Firmę

prowadzącą konserwację instalacji elektrycznych obiektów.
Natomiast wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych należy

do

obowiązków wykonawcy konserwacji dźwigów.

2. Opis zakresu prac.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem zdolności
eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych, tj. konserwacja, przeglądy oraz usuwanie awarii urządzeń
dźwigowych Zamawiającego w sposób wskazany w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, Instrukcji
Obsługi Konserwacji Dźwigów Elektrycznych i zgodnie
z przepisami UDT, oraz zgodnie z
rozporządzeniami:
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. z 2002r. nr 4, poz.43;
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r
w
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego (Dz. U. Nr.193, poz. 1890).
II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
 prowadzenia dziennika konserwacji, napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego,
w
przypadku bezawaryjnego użytkowania dźwigu – wpis raz w miesiącu, w przypadku wystąpienia
awarii – wpis każdorazowo.
 wykonywania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych – raz w roku, oraz po każdej naprawie w
formie protokółu dopuszczającego urządzenie do użytku,
 przestrzegania terminu zgłoszenia rewizji okresowych ustalonego przez Urząd Dozoru Technicznego
 utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej pod względem bezpieczeństwa
i przepisów
Urzędu Dozoru Technicznego,
 utrzymania czystości pomieszczeń maszynowni,
 całodobowej dyspozycyjności,
 uzgodnienia terminów wykonania planowanych przeglądów i konserwacji (nie dotyczy działań
związanych z awariami. Zamawiający ma prawo wyznaczyć inny niż wnioskowany przez konserwatora
termin planowanych konserwacji lub przeglądów (także w godzinach popołudniowych lub nocnych bez
jakiejkolwiek dodatkowej opłaty),
 prowadzenia pogotowia dźwigowego i uwalniania pracowników/klientów Zamawiającego uwięzionych
w kabinach uszkodzonych dźwigów – w czasie nie dłuższym niż 60 minut od zgłoszenia.
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 zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych:
smary, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki,
 uczestniczenie w okresowych przeglądach, kontrolach przeprowadzanych przez przedstawicieli
Urzędu Dozoru Technicznego.
III. Część informacyjna opisu zadania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych.
Zaleca się przeprowadzenie, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej na miejscu prowadzenia prac
konserwacyjnych, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

IV. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z prowadzeniem
prac konserwacyjnych i naprawczych.
Pomieszczenia w których zamontowane są dźwigi znajdują się w budynkach, w których zamontowany
jest system kontroli dostępu. Poruszanie się po obiektach jest niedozwolone za wyjątkiem pomieszczeń
objętych planowanymi pracami.
Załącznik:
1. Wykaz urządzeń dźwigowych

Łódź, dn. ………………………

Załącznik nr 1

Wykaz urządzeń dźwigowych

Lp

Miejsce montażu

Producent/

Parametry

Ilość przeglądów

Termin rozpoczęcia

(adres)

Nazwa

dźwigu

w trakcie trwania

konserwacji.

umowy

1

2

3

4

5

8

1

90-949 Łódź

Pilawa

Dźwig osobowy

12

Styczeń 2018

Al. Włókniarzy 227

Kołobrzeg

Q=450 kg

Budynek „A”

Osiem przystanków

kl. schodowa A

Osiem dojść
Nr. rejestr.
3114062188

12

2

90-949 Łódź

Pilawa

Dźwig osobowy

Al. Włókniarzy 227

Kołobrzeg

Q=450 kg

Budynek „A”

Osiem przystanków

kl. schodowa B

Osiem dojść

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

6

Styczeń 2018

6

Styczeń 2018

Nr. rejestr.
3114062626
3

90-949 Łódź

Pilawa

Dźwig osobowy

Al. Włókniarzy 227

Kołobrzeg

Q=450 kg

Budynek „A”

Osiem przystanków

Kuchnia

Osiem dojść
Nr. rejestr.
3114006220

4

90-949 Łódź

WINDPOL

Dźwig osobowo-

Al. Włókniarzy 227

Łódź

towarowy

Budynek „B2”

Q=4000 kg
Trzy przystanki
Trzy dojścia
V=0,25 m/s
Nr. rejestr.
311401262

5

90-949 Łódź

WINDPOL

Dźwig osobowo-

Al. Włókniarzy 227

Łódź

towarowy

Budynek „B2”

Q=4000 kg
Trzy przystanki
Trzy dojścia
V=0,25 m/s
Nr. rejestr.
311401263

6

90-949 Łódź

Dźwig towarowy

Al. Włókniarzy 227

mały

Budynek „B1”

Q=200 kg

Zachód

Dwa przystanki
Trzy dojścia
T-1b200pz
Nr. rejestr.
311402494

7

90-949 Łódź

Dźwig towarowy

Al. Włókniarzy 227

mały

Budynek „A”

Q=200 kg
Osiem przystanków
Osiem dojść
T-1b200pz
Nr. rejestr.
311402495

13

8

90-110 Łódź

Hydrolach

Ul. Moniuszki 4

Dźwig osobowy

12

Styczeń 2018

6

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

6

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

Q=800 kg
Trzy przystanki
Trzy dojścia
V=0,63 m/s
Nr. rejestr.
311401302

9

90-110 Łódź

Typ

Dźwig towarowy mały

Ul. Moniuszki 4

PRD

Q=250 kg
Dwa przystanki
Dwa dojścia
Nr. rejestr.
311400660

10

UpRight
90-949 Łódź

USA

Podest ruchomy
Q=159 kg

Al. Włókniarzy 227

Nr. rejestr.

Budynek „B1”

871400664

Zachód

11

98-200 Sieradz

GPower

Podest ruchomy

Ul. Mickiewicza 6

Dania

Q=6000 kg
Nr. rejestr.
8714002255

12

Bełchatów 1

WINDPOL

Ul. Kościuszki 21

Dźwig towarowy
Q=300kg
Dwa przystanki
Dwa dojścia
Nr. rejestr.
311400660

13

Piotrków

Z.M.E.

Dźwig platformowy dla

Trybunalski 1

Bajpax

inwalidów

Ul. Słowackiego 17

Q=250kg
Dwa przystanki

14

15

Tomaszów

Dźwig osobowy

Mazowiecki 1

Q=469 kg

Ul. Mościckiego

Cztery przystanki

14/18

Cztery dojścia

Tomaszów

GmbH

Dźwig platformowy dla

Mazowiecki 1

Augsburg

inwalidów

Ul. Mościckiego

Q=225 kg

14/18

Cztery przystanki
Cztery dojścia

14

16

17

96-100

Dźwig towarowy

Skierniewice

Q=250 kg

Ul. Mickiewicza 2/4

Dwa przystanki

Rusiec

Z.M.E.

Dźwig platformowy dla

Ul. Wieluńska 76

Bajpax

osób

6

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

6

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

12

Styczeń 2018

niepełnosprawnych
Q=250kg
Dwa przystanki

18

Kutno 1

GMbH

Dźwig towarowy

Ul. Wyszyńskiego 1

Metallschnejd

Q=100kg

er

Dwa przystanki
Dwa dojścia
Nr. rejestr.
3118000905

19

Sieradz 98-200,

Garaventa

Urządzenie do

ul. Żwirki i Wigury 5

Accessibility

przemieszczania osób

AG

niepełnosprawnych X3
- pochyła z napędem
elektrycznym, rok
budowy 2013 nr .
fabryczny P09 119 13,
Nr ewidencyjny
3014000585, udźwig
250kg
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Garaventa

Urządzenie

do

Wieluń 98-300,

Accessibility

przemieszczania osób

Pl. Legionów 8

AG

niepełnosprawnych X3
pochyła z napędem

-

elektrycznym,
budowy

2013

rok
nr

.

fabryczny P09 120 13,
Nr

ewidencyjny

3014000584,

udźwig

250kg
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Ganser
Wieluń 98 – 300

Maschinen

Dźwig ukośny

ul. Kolejowa 10

Ges. M.b.H.

schodkowy dla osób

4171 St.

niepełnosprawnych nr.

Peter AM

fabr.25794 max.

Wimberg

Udźwig 225 kg, max.
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Markt 26

Liczba osób:1, pędkość

(AUSTRIA

jazdy: o,1 m/s,
wysokość podnoszenia:
1280 mm nr UDT 3014
000625
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Rok

budowy

Dźwig towarowy mały

90-001 Łódź

2000.

Q=300 kg

ul. Tuwima 38

BKG

Cztery przystanki,

6

Styczeń 2018

cztery dojścia
nr fabryczny 59562
nr rej. 3114002050
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Załącznik nr 4 do umowy

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie
wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o
wyznaczeniu koordynatora ds. bhp
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi
pracodawcami:
1. Pocztą Polską S.A. działającą poprzez
Janusz Michaluk – Dyrektor – Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą *
a

2. ..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)
w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)
zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą *
Ilekroć

w

niniejszym

porozumieniu

jest

mowa

o

pracodawcy

rozumie

się

przez

to Zamawiającego / Zleceniodawcę oraz Wykonawcę / Zleceniobiorcę.
§1
Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że ich pracownicy / osoby świadczące dla
nich pracę wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
Urządzenia dźwigowe zamontowane w obiektach administrowanych przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi wykazane w załączniku nr 3 do umowy.
– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od 01.01.2019 r.

do 31.12.2019 r.
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§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem ds. bhp w zakresie i w
celu

zapewnienia

pracującym

w

miejscu

pracy

osobom

bezpiecznej

i higienicznej pracy.

§3
Pracodawcy

ustalają

koordynatora

ds.

bhp

w

zakresie

przedmiotowego

porozumienia

w osobie

....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
……………….…………………………………………………………………………………………...
(telefony kontaktowe, adres e-mail)
który

sprawować

będzie

nadzór

osobiście

nad

przestrzeganiem

przepisów

i

zasad

bhp

przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator będzie w szczególności realizował zadania
wskazane w § 4.
§4
Koordynator ma prawo i obowiązek do:
1. Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które jednocześnie wykonują
pracę w tym samym miejscu.
2. Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez wydawanie wszystkim
osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu poleceń ustnych i pisemnych.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz
poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4. Wnioskowania

do

Pionu

Infrastruktury

o

wyeliminowanie

stwierdzonych

nieprawidłowości

i poprawę stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
5. Współdziałania ze służbą bhp oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu
poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie służbie bhp i ochrony przeciwpożarowej wniosków, zaleceń
oraz informacji o nieprawidłowościach.
6. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia lub procesu pracy w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, klientów lub innych osób.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych oraz osoby, która
swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia
własnego lub innych osób.
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8. Zobowiązania wykonawcy prac stwarzających znaczące zagrożenia (np. budowlane, remontowe, techniczne,
środowiskowe) do opracowania i przedstawienia do zaopiniowania przez służbę bhp Poczty Polskiej S.A.
instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac i przekazania jej wszystkim pracodawcom, których pracownicy/
osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
9. Zobowiązania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich pracę wykonują pracę
w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali tych pracowników z właściwą instrukcją.
§5
Pracodawcy

ustalają

następujące

zasady

współdziałania

i

sposoby

postępowania,

w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę:
1. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania
upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń
wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
2. Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest dostarczenie pisemnej
informacji do Zamawiającego / Zleceniodawcy prac przez Wykonawcę / Zleceniobiorcę, potwierdzającej
spełnienie formalnych wymagań przez swoich pracowników / osób świadczących dla niego pracę w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac, w
formie oświadczenia (załącznik nr 1

do Porozumienia).

3. Pracodawca - Zamawiający / Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeżeli jej posiadanie jest wymagane dla
danego obiektu),
3) przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych
z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu,
4) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
5) udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higienicznosanitarnych.

4. Pracodawca - Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę
przeciwpożarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego / Zleceniodawcy dokumentacji potwierdzających
informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
3) przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które będą wykonywać prace oraz osób
organizujących i nadzorujących prace na każdej zmianie roboczej oraz każdorazowe przekazywanie
zmian w tym zakresie,
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4) zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną instrukcją bezpieczeństwa
pożarowego obiektu oraz informacją o zagrożeniach
dla zdrowia i życia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3),
5) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego / Zleceniodawcę innych procedur i
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
6) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę
do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały
im udostępnione do wykonywania przedmiotu umowy,
7) zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, spełniającego
wymagania przepisów. Na żądanie Zamawiającego / Zleceniodawcy zobowiązany jest udostępnić
dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń.
8) informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac pożarowo niebezpiecznych, nie
później niż na dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem.
5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół
powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności
wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.

§6
Wszystkie

osoby

wykonujące

pracę

jednocześnie

w

tym

samym

miejscu

są

zobowiązane

do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§7
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia wszystkim osobom
wykonującym pracę na terenie jednostki / komórki organizacyjnej bezpiecznych

i higienicznych

warunków pracy wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Każdy z pracodawców
odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

§8
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w formie aneksu

do

niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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Porozumienie zawarto ...........................................................................
(miejscowość i data)

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Zamawiający / Zleceniodawca

……………………………………………..

Wykonawca / Zleceniobiorca

……………………..………………….
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