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Załącznik nr 4 do siwz
Umowa nr …………………….
Umowa zawarta w dniu ……………….. w ………………… pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334972, o kapitale zakładowym 774 140 000,00 zł w całości wpłaconym, o
numerze NIP: 525-000-73-13 oraz REGON: 010684960, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
w ramach której działa Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji w Katowicach, ul. Macieja Mielżyńskiego 5,
41-850 Zabrze
zwaną dalej „POL RD” lub „Stroną”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................,
kod pocztowy .... -.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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) Regon: ............, NIP: …………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1.
............................................................... -...............................
2.
............................................................... -...............................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko).............................................................................. zamieszkałym/ą w .................................. przy
ulicy.............................., PESEL ………………., kod pocztowy ...-......, legitymujący/ą się dowodem
osobistym/paszportem o numerze ………………… wydanym przez ……………, prowadzącym/ą działalność
gospodarczą pod firmą ..................................................... z siedzibą w .................................. przy ulicy
.............................., kod pocztowy ...-......., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej/ewidencji działalności gospodarczej, Regon: ...................., NIP: ……………… zwanym/ą w treści
umowy „Wykonawcą”,
(zapis opcjonalny jeżeli przedsiębiorca nie zawiera umowy samodzielnie, tylko działa przez pełnomocnika)
Reprezentowanym/ą przez:……………………………………
1.
............................................................... -...............................
2.
............................................................... -...............................
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność
umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego odrębnego na usługę regularnego przewozu pracowników do WER Zabrze
(……………………….), prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej o następującej
treści:
Przedmiot umowy
§1
1. POL RD zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonywania usługi transportu osób, które polegają na przewozie
osób na terenie kraju, według trasy wskazanej przez POL RD, określonej w rozkładzie jazdy oraz w opisie
trasy stanowiącym załącznik nr 5.5 do umowy.
2. Usługi transportowe będą wykonywane na trasie określonej w § 1 ust. 1 pkt 1.
3. POL RD dopuszcza realizację umowy przez podwykonawców z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za
realizację umowy spoczywa na Wykonawcy. POL RD nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń
z podwykonawcami.
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3.
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5.

6.

Podwykonawstwo
§ 1a
Zamawiający zastrzega obowiązek* nie zastrzega* obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę
usług (w zakresie …).
Wykonawca oświadcza, że całość zamówienia wykona osobiście / następujący zakres zamówienia:
…………………………..
zamierza
powierzyć
podwykonawcy
(podwykonawcom):
…………..………………………………………………………, a pozostałą część zamówienia wykona osobiście.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Jeżeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy będzie chciał dokonać zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca ma prawo podzielić podwykonawcom realizację niniejszego zamówienia lub jego części, jeśli
w ust. 2, strony ustaliły zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a który zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez
podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania lub
zaniechania podwykonawcy lub braku jego należytej staranności.

Termin realizacji umowy
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………. do dnia ………………….. lub do wyczerpania
wartości umowy, określonej w formularzu oferty, wynoszącej ……………………. zł brutto.
2. W przypadku nie wykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1, za zgodą obu Stron, dopuszcza się
przedłużenie okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 1 miesiąc, jednak nie dłużej niż do czasu
wykorzystania jej wartości. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga zawarcia aneksu.
3. Rozpoczęcie (termin) realizacji umowy tj. podstawienie pojazdów nastąpi od dnia: ………………………….
Obowiązki Wykonawcy
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) posiadania aktualnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie transportu drogowego osób, wydanej w formie decyzji administracyjnej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, ze zmianami.) lub
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (D.U. 2013 poz. 1414)*
2) posiadania przez cały czas trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczenia OC na kwotę minimum 10.000,00
zł.,
3) zapewnienia wystarczającej ilości pojazdów (ogrzewanymi w okresie zimy) i kierowców zgodnie
z wymaganiami POL RD określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z realizacji umowy, a w szczególności kosztów
eksploatacyjnych, w tym kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, kosztów napraw i części zamiennych,
przeglądów i obsługi serwisowej pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług, opłat za przejazdy
płatnymi odcinkami dróg, opłat za postoje pojazdów w strefach ograniczonego postoju, opłat noclegowych
i diet dla kierowców,
5) wykonywania usług zgodnie z organizacją pracy i procedurami obowiązującymi w Poczcie Polskiej S.A.
Kierowcy Wykonawcy zostaną zapoznani z zakresem zadań, sposobem ich wykonywania oraz
z wymaganiami obowiązującymi w powyższym zakresie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez
przedstawiciela POL RD w czasie i miejscu ustalonym między Stronami.
6) przedłożenia wykazu kierowców skierowanych do wykonywania usługi (wg wzoru stanowiącego załącznik nr
5.1) Kierowcy powinni posiadać uprawnienia zawodowe wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami.
7) realizacji niniejszej umowy przez kierowców nie karanych za przestępstwa przeciwko mieniu oraz wobec
których nie jest prowadzone postępowanie karne w tym zakresie, znających przebieg tras kursów, z kulturą
osobistą i schludnym wyglądem, cechujących się komunikatywnością, umiejętnością organizowania pracy
oraz samodzielnością i odpowiedzialnością.
8) przedłożenia, POL RD najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia usługi, wykazu
pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.2); wyznaczone
pojazdy powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w formularzu oferty, stanowiącym
załącznik nr 1. W przypadku zmiany pojazdów realizujących usługi, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego przedłożenia aktualnego wykazu pojazdów. Powyższa zmiana nie wymaga formy aneksu.
9) stosowania Instrukcji ochrony informacji i innych zasobów Poczty Polskiej S.A oraz przestrzegania procedur
obowiązujących w Poczcie Polskiej S.A. w przypadku stwierdzenia zagrożenia terrorystycznego w czasie i
miejscu ustalonym pomiędzy POL RD a Wykonawcą. Instrukcję ochrony informacji i innych zasobów Poczty

2

nr postępowania: PI.TPZKat.2600.191.2018

2.

3.
4.

5.
6.

Polskiej S.A określa załącznik nr 3.
10) niezwłocznego zawiadomienia POL RD o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających
wykonanie usług, a także powodujących utratę przez niego kwalifikacji niezbędnych do świadczenia tego
rodzaju usług.
11) przedkładania na wniosek POL RD wydruków z urządzeń pomiarowych pojazdów wykonujących usługi
(tachografów).
12) ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy na zasadach
określonych w ustawie Prawo przewozowe.
13) niezwłocznego informowania POL RD o wszelkich nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji
usługi.
W ramach realizacji usługi transportowej krajowego transportu drogowego kierowcy Wykonawcy zobowiązani
są do:
1) Dopełnienia wszelkich formalności dokumentacyjnych związanych ze świadczoną usługą,
2) posiadania telefonów komórkowych, w celu zapewnienia ciągłego kontaktu z POL RD,
3) natychmiastowego powiadomienia POL RD w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie
realizacji usługi transportowej.
Brak przedłożenia wykazów, o których mowa w ust.1 pkt. 6 i 8 skutkować będzie odstąpieniem POL RD od
realizacji umowy z winy Wykonawcy, w trybie natychmiastowym.
W każdym przypadku niesprawności pojazdu w trakcie wykonywania usługi, której nie można usunąć w czasie
krótszym niż 1 godziny, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego podstawienia na swój koszt pojazdu
zastępczego porównywalnej klasy, nie później niż w ciągu 3 godzin. Za dojazd pojazdu zastępczego POL RD
nie płaci wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami techniczno-użytkowymi uniemożliwiającymi realizację
usług, fakt ten będzie traktowany jako nie podstawienie pojazdu.
Dane osób wyznaczonych do realizacji umowy udostępniane są przez Strony 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.
Prawa i obowiązki POL RD
§4

1. POL RD zobowiązane jest do:
1)
dostarczenia Wykonawcy niezbędnych druków dokumentów do wykonywania przedmiotu umowy,
których wzory stanowią załączniki nr 5.1, 5.2, 5,3, 5.4,
2)
terminowego regulowania należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy,
3)
przeszkolenia osób realizujących usługę z zasad ochrony tajemnicy Poczta Polska S.A.
2. POL RD ma prawo do:
1)
kontroli stanu techniczno-użytkowego pojazdu.
2)
kontroli w każdym czasie jakości świadczonych usług w zakresie ich zgodności z wymaganiami
ustalonymi w umowie,
3)
żądania usunięcia oznaczeń, reklam (nie dotyczy usług zakresie przewozu osób).
3. POL RD zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku zmian organizacyjnych
w Poczcie Polskiej S.A., które mogą wpłynąć na sposób wykonywania umowy jednak w sposób nie mający
wpływu na koszty realizacji tej umowy.
Dokumentowanie wykonania usługi
§5
1. Dokumentami służącymi do poświadczenia wykonania usług są karta drogowa, których wzory stanowią
załączniki nr 5.3. Kierowca Wykonawcy musi posiadać odpowiednie dokumenty w czasie wykonywania usługi.
POL RD zastrzega sobie możliwość zmiany wzorów druków, bez obowiązku zawarcia aneksu.
2. Wszelkie opóźnienia, które wystąpiły w realizacji usługi powinny być przez Kierowcę wyszczególnione
i opisane w karcie drogowej, z podaniem przyczyny.
3. Kierowca Wykonawcy zobowiązany jest po wykonaniu usługi do uzyskania od nadawcy/odbiorcy potwierdzenia
– w formie pieczątki, daty i czytelnego podpisu złożonego na dokumentach.

1.
2.
3.
4.

Wartość umowy
§6
Cena jednostkowa dla usługi przewozu osób w dniu podpisania umowy wynosi za 1 km przebiegu …….. zł
netto, ………….. zł brutto (słownie: ………………………)
Ceny jednostkowe netto określone w ust. 1 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w załączniku nr 2.
Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie usługi będącej przedmiotem umowy wynosi
……………. zł netto, ………………. zł brutto (słownie …………………) i określona jest w . oferty.
Cena nie podlega waloryzacja w trakcie trwania umowy.
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Warunki płatności
§7
Za wykonanie usług transportowych POL RD dokonywał będzie płatności na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
Dla usług, dla których okres realizacji nie przekracza jednego miesiąca Wykonawca będzie wystawiał fakturę
w terminie 7 dniu od daty wykonania usługi.
W przypadku usług o charakterze ciągłym, strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Za okres
rozliczeniowy uznaje się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktury
wystawiane będą najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, z datą sprzedaży przypadającą
na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zestawienie zbiorcze zrealizowanych usług z załączonymi kartami
drogowymi, zatwierdzone przez osobę wymienioną w § 10 ust. 3. Wzór zestawienia zbiorczego oraz karty
drogowej stanowią załączniki nr 5.3 i 5.4.
Wykonawca przed wystawieniem faktury będzie zobowiązany do uzgodnienia z POL RD wysokości korekty
paliwowej, sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2.
Faktury powinny zawierać numer identyfikacji podatkowej – 525-000-73-13, numer umowy. Faktura
wystawiona przez Wykonawcę będzie zapłacona przez Pocztę Polską S.A. w terminie 21 dni od daty
doręczenia do POL RD prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr
………………………………………………………………………….. Zmiana numeru konta bankowego wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A.
POL RD nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej
zgody POL RD.
Kary umowne
§8

1. Wykonawca zapłaci POL RD karę umowną:
1) za każde opóźnienie podstawienia pojazdu nie dłuższe niż 1 godz. – 100 zł. za każdą rozpoczętą godzinę
(opóźnienie powyżej 1 godzin traktowane jest jako nie podstawienie pojazdu),
2) za każdy dzień niepodstawienia pojazdu dla:
a) usługi przewozu osób w dwukrotnej wysokości iloczynu ceny jednostkowej brutto za 1 km określonej w §
6 ust.1 i planowanego dziennego przebiegu.
3) Za braki w dokumentacji, o której mowa w § 5 – 100 zł za każdy dokument.
4) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci POL RD
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 3.
5) POL RD przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową
2. POL RD zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. POL RD ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez potrzeby
uzyskania zgody Wykonawcy, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu
z tego prawa.
4. W razie opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, płacone na podstawie
noty odsetkowej.

1.
2.

3.
4.

Rozwiązanie umowy
§9
Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy po uprzednim wypowiedzeniu na piśmie w terminie 1
tygodnia.
POL RD przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy,
2) przed rozpoczęciem realizacji usługi Wykonawca nie przedstawił wykazu kierowców i pojazdów
przewidzianych do wykonania usługi,
3) Wykonawca, przerwał świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy na okres dłuższy niż jeden
dzień,
4) Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz naruszyły, wymagania bezpieczeństwa
określone w umowie lub we właściwych przepisach,
5) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego przedsiębiorstwa,
6) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia zajścia okoliczności
stanowiących podstawę do odstąpienia.
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Zmiany umowy
§ 9a
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. i mogą
dotyczyć:
1) zmiany firm Stron,
2) zmiany osób do kontaktu, adresów Stron oraz numerów telefonów lub faksów,
3) zmiana załącznika nr 5.5 do umowy
4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy,
5) zamiany pojazdów,
6) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub
niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
7) zmiany treści Załączników nr 4, 5.1, 5.2.
2. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1 pkt 1 - 3,Strona, której dotyczy zmiana winna notyfikować
wskazaną okoliczność drugiej Stronie, zmianę uważa się za dokonaną w terminie 14 dni od daty otrzymania
notyfikacji przez drugą Stronę. Zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 - 7 mogą być dokonywane jedynie za pomocą
aneksu do umowy zawartego przez Strony.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Postanowienia końcowe
§ 10
Zasady ochrony informacji i innych zasobów Poczty Polskiej S.A. reguluje załącznik nr 3 do umowy
realizacyjnej – Instrukcja ochrony informacji i innych zasobów Poczty Polskiej S.A.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, POL RD przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia wyrządzonej szkody lub
żądania odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu oraz osobom wyznaczonym
do realizacji usługi, których dane udostępnia Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy, treść
obowiązku informacyjnego, przesłanego przez Zamawiającego (zał.nr…) oraz do potwierdzenia jego realizacji
na adres mailowy:……………………………
Osobą upoważnioną z ramienia POL RD do kontaktów z Wykonawcą i potwierdzania zastawienia zbiorczego
zrealizowanych usług jest ….…………….., tel. …………, e-mail: ………………..
Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z POL RD jest ......................,tel. …………………..,
e-mail: ………………………
Zmiana załącznika nr 5.5, procedur w Poczcie Polskiej S.A., osób do kontaktu, adresów Stron oraz numerów
telefonów, faksów nie wymaga aneksu. Strona inicjująca zmiany zobowiązana jest przekazać drugiej Stronie
nowe dane na piśmie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wprowadzenia zmian.
Zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona występująca z inicjatywą
podpisania aneksu zobowiązana jest przedstawić propozycje aneksu drugiej Stronie co najmniej na 14 dni
przed planowanym wejściem w życie aneksu, z podaniem jednocześnie uzasadnienia proponowanych zmian.
W przypadku wyrażenia przez drugą Stronę zgody na treść aneksu, wchodzi on w życie z dniem podpisania
przez Strony, chyba że z jego treści wynika inna data wejścia w życie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego POL RD.
Załączniki stanowią integralną część umowy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do umowy - Zasady waloryzacji cen jednostkowych
Załącznik nr 3 do umowy - Instrukcja ochrony informacji i innych zasobów Poczty Polskiej S.A
Załącznik nr 4 do umowy - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji
Załącznik nr 5 do umowy - Wzory dokumentów:
Załącznik nr 5.1 do umowy - Wykaz kierowców
Załącznik nr 5.2 do umowy - Wykaz pojazdów
Załącznik nr 5.3 do umowy - Karta drogowa
Załącznik nr 5.4 do umowy - Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanych usług
Załącznik nr 5.5 do umowy – Rozkład jazdy
*niepotrzebne skreślić
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1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: 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.
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).
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.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
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.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy
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Załącznik nr 2 do umowy

Zasady waloryzacji cen jednostkowych netto dla usługi
transportu osób

Dla umów trwających ponad jeden miesiąc kalendarzowy stawka za 1 km będzie podlegała waloryzacji w danym
miesiącu rozliczeniowym. Wykonawca przed wystawieniem faktury będzie zobowiązany do uzgodnienia z POL RD
wysokości korekty paliwowej. Waloryzacja następuje od następnego miesiąca licząc od daty zawarcia umowy.
3

Przyjmuje się, że oferty będą składane dla ceny hurtowej netto sprzedaży 1 dcm oleju napędowego Ekodiesel
według notowań PKN Orlen z dnia określonego przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. W danym
miesiącu rozliczeniowym do ceny za 1 km będzie doliczana wartość korekty paliwowej wg następującej zasady.
Korekta

paliwowa

będzie

stanowiła

35%

różnicy

średniej

ceny

hurtowej

netto

sprzedaży

3

1 dcm oleju napędowego Ekodiesel według notowań PKN Orlen z miesiąca rozliczeniowego
3

i ceny hurtowej netto sprzedaży 1 dcm oleju napędowego Ekodiesel według notowań PKN Orlen z dnia otwarcia
ofert ………….., która wynosi ……….. zł (słownie: ………………..)
Wartość

korekty

paliwowej

może

mieć

wartość

dodatnią

lub

ujemną

i

będzie

ustalana

z dokładnością do 1 grosza zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrągleń liczb.
Dla celów rozliczeniowych wartość korekty paliwowej ustalonej dla danego okresu rozliczeniowego będzie
doliczana do stawki za 1km podanej w ofercie Wykonawcy.
Jeżeli umowa wygasa w trakcie trwania danego miesiąca rozliczeniowego, za ten miesiąc nie dokonuje się korekty
paliwowej i obowiązuje stawka odpłatności jak za miesiąc poprzedni.
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załącznik nr 3 do umowy

Instrukcja ochrony informacji i innych zasobów Poczty Polskiej S.A
1. POL RD zastrzega, iż wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa POL RD w rozumieniu

przepisów ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,, niezależnie od tego, czy naniesiono na nich stosowną klauzulę.
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 POL RD.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 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 POL RD pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym
pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa (zał. nr 4).
5. Wykonawca nie może bez zgody POL RD udostępnić jej zasobów podmiotom trzecim.
6. Wykonawca niezwłocznie komisyjnie niszczy i usuwa ze swych zasobów wszystkie informacje, dane, dokumenty,
materiały i inne zasoby przekazane przez POL RD lub wytworzone w trakcie realizacji umowy w każdym
przypadku, gdy ich posiadanie lub przetwarzanie przez Wykonawcę jest zbędne do realizacji umowy.
7. Wykonawca przekazuje POL RD oświadczenie o wykonaniu czynności określonych w ust. 6, nie później niż 7 dni
po ich dokonaniu.
8. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jej rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań ochrony
fizycznej i technicznej obowiązujących w POL RD..
9. POL RD może monitorować działania osób, które działają w imieniu i na rzecz Wykonawcy uzyskujących dostęp
do zasobów POL RD oraz zablokować ten dostęp w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub jego podejrzenia.
10. POL

RD

ma

prawo

do

przeprowadzenia

kontroli

realizacji

wymagań

bezpieczeństwa

określonych

w niniejszej umowie.
11. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów POL RD lub prawdopodobieństwa
wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu do POL RD.
12. 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
POL RD do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
13. Niezależnie od powyższego POL RD ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 12,
do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

Zamawiający
……………………..

Wykonawca
…………………..
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Załącznik nr 4 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z Umowy na transport
osób 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.
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 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,
kategoria prawa jazdy, numer telefonu.
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. Moje 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).
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 5.1 do umowy

Wykaz kierowców
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy

Lp.

Trasa/nr
kursu

Kategoria
prawa jazdy

Imię i nazwisko kierowcy

Numer
telefonu
komórkowego

Seria i nr
dowodu
tożsamości

1

2

3

4

5

(…)

Wykonawca
..............................................
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Załącznik nr 5.2 do umowy

Wykaz pojazdów
jakie Wykonawca zamierza przeznaczyć do realizacji przedmiotu umowy

Nr rejestracyjny pojazdu

Marka i typ pojazdu

Miesiąc i rok pierwszej
rejestracji pojazdu

Wykonawca
...............................................
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Załącznik 5.3 do umowy

KARTA DROGOWA Nr . ……………………
1. Pracodawca (nazwa i 2.Właściciel
(nazwa,adres)
adres)
3.
Imię
kierowcy

i

nazwisko

Nr ewid. pojazdu:

Nr
rej./nr
przyczepy

ewid.

Marka:
…………………………..

Rodzaj
…………………………..

pojazdu

4. Nr rejestracyjny pojazdu:
STAN PALIWA
Rodzaj paliwa:

Nr ewid.
5. Data wystawienia karty:

6. Cel wyjazdu:

7. Data wyjazdu:

8. Data powrotu:

Przed
pracy:/l/

rozpoczęciem

Po zakończeniu pracy:/l/

Rozliczenie pobranego paliwa i oleju silnikowego
9. Stan licznika: km

10.Miejsce rozpoczęcia

Zakończenie

przewozów:…………………
……
………………………………
………..

jazdy…………………..

Rodz
aj

Miejsce pobrania

Nr
rachunku

Iloś
ć
litró
w

Pod
pis
wyd
awc
y

Rozpoczęcie
Miejsce zakończenia
jazdy………………….
przewozów:…………………
…..

Przebieg
………………..…………..
11. Czas pracy:

………………………………
……
12.
Czas
prowadzenia

Zakończenie

pojazdu
ogółem:

…….……………........

Rozliczenie zużycia paliwa

Rozpoczęcie

…………………………

………………………..

13.

Ogółem

godz.

pracy

Dobowy

czas

odpoczynku

Rodzaj
normy

Zużycie na
100 km /l/

Kilometry
według normy

Zużycie
według
normy /l/

Zużycie wg
normy /l/

Faktyczne
zużycie /l/

Oszczędności
/l/

Przepał
/l/

……………….
Przer.

czas

pracy:

od……………….

Ogółem………………………
…..
kolejnych godzin.
Dyżur

do………………..

od…………do…………

Suma
PCP……………………..
14. Podpis wystawiającego
kartę:

15.Pojazd
wyjazdu

………………………………
………..

………………………………
……..
/podpis kierowcy/
Uwagi:

Stwierdzam przyjazd
godz………………………

sprawny

do
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Załącznik nr 5.4 do umowy
Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanych
usług transportowych

lp.
1

data (dd-mm-rrrr)

relacja

ilość km

ilość godzin

2
3
4
5
(….)

POL RD

……………………

Wykonawca

……………………..
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