UMOWA NR

PROJEKT

Zawarta w dniu …………… roku, w Łodzi pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną,
z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000334972 NIP 525-000-73-13, REGON
010684960 kapitał zakładowy 774.140.000 zł. w całości wpłacony, zwaną w treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Janusz Michaluk – Pełnomocnik
działającym w imieniu i na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
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. ………………………………………….
2. ………………………………………….
( 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. ………………………………………….
2. ………………………………………….
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty o udzielenie zamówienia odrębnego
realizowanego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący przedmiot
umowy:

„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.
Utworzenie stanowisk do ładowania wózków akumulatorowych
(akumulatorownia) i pomieszczenie warsztatu elektrycznego
Łódź ul. Św. Teresy 105
Zakres rzeczowy niniejszej umowy:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która winna zawierać:
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1. Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego pomieszczenia

dla wózków

akumulatorowych i warsztatu elektrycznego oraz kosztorys inwestorski i nakładczy.
2. Wykonanie projektu elektrycznego wraz z oświetleniem i projektu stanowisk
ładowania wózków prądem stałym oraz kosztorys inwestorski i nakładczy
3. Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczeń oraz
kosztorys inwestorski i nakładczy
2.

Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności zapoznał się z lokalizacją przedmiotu umowy, co do których nie wnosi
zastrzeżeń.
§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie ………………….
§3
Obowiązki Stron
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami i w terminie określonym umową.
2.2 Do dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca dołączy oświadczenie
(oświadczenia) o kompletności dokumentacji, jej zgodności z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej złożone przez wszystkie osoby mające twórczy udział
w powstaniu dzieła.
2.3 Wykonawca w przypadku takiej konieczności dokona uzgodnień międzybranżowych, jak
również uzgodnień z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy,
zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych oraz w zakresie związanym
z planowanym użytkowaniem pomieszczeń, a w szczególnych przypadkach uzyska
odstępstwa od spełnienia wymagań określonych w ustawach.
2.4 Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową objętą niniejszym postępowaniem
należy przedłożyć Zamawiającemu w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji papierowej.
Ponadto przedmiotową dokumentację należy Zamawiającemu przekazać w wersji
elektronicznej w trzech egzemplarzach na nośniku pendrive umożliwiającej wydrukowanie
identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie PDF rysunki w formacie
dwg, oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze z przedmiarami robót objęte niniejszym
postępowaniem w plikach o formacie programu NORMA.
2.5 Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do projektu wraz z przeniesieniem
własności ich egzemplarzy – z chwilą przyjęcia ich bez zastrzeżeń przez Zamawiającego na
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na następujących polach eksploatacji:
powielanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, zapisu elektronicznego, publiczne
udostępnianie, dowolna zmiana i modyfikacja.
2.6 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania autorskich praw majątkowych
w zakresie o którym mowa w ust. 2.5 w przypadku udziału w powstaniu dzieła osób
mających twórczy w nim udział, a następnie przeniesienia ich na rzecz Zamawiającego
w terminie określonym w § 2
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2.7 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
inwestycji do jego zakończenia w zakresie określonym w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo
budowlane.
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za realizację prac wykonanych
przez Podwykonawców.
2. Wykonawca za działanie bądź zaniechanie Podwykonawcy w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny jak za własne działanie bądź zaniechanie.

§5
Koordynacja i kierowanie robotami
1. Ze strony Zamawiającego zadanie nadzoruje:
Andrzej Szymański

-

Inspektor nadzoru inwestorskiego PI

Wojciech Karbowski

-

Inspektor nadzoru inwestorskiego PI

Bogdan Stępień

-

Inspektor nadzoru inwestorskiego PI
§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia ustalonego na podstawie przyjętej
przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ryczałtowa
wartość
netto
przedmiotu
umowy
wynosi
……………..
zł;
(słownie:
………………………………………………………………………)
powiększona
o należny podatek VAT (23%) w kwocie ……………. zł. Razem wartość brutto przedmiotu
umowy
wynosi:
……………….
zł
(słownie:
…………………………………………………………………….)
3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy
i wszystkie wydatki dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia.
§7
Warunki płatności
1. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od daty podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź
2. Na fakturze należy umieścić poniższe informacje:
1) numer identyfikacji podatkowej: 525-000-73-13
2) informację, że roboty realizowane są na podstawie umowy
…………………………………………….

3

3. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy ………………………………………………………….. Wykonawcy.
4. Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy na osoby trzecie.
8. Zwłoka w jakiejkolwiek płatności, wynikającej z niniejszej umowy, powoduje konieczność
zapłacenia przez Stronę będącą w zwłoce z płatnością drugiej Stronie odsetek ustawowych
za opóźnienie.
§8
Odbiór prac projektowych
1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru
końcowego dokumentacji projektowej i usuwania stwierdzonych wad:
1.1 Przedmiotem odbioru końcowego jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa
wielobranżowa stanowisk do ładowania wózków elektrycznych (akumulatorownia)
i pomieszczenie warsztatu elektrycznego.
1.2 Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych do czynności odbioru
końcowego prac po przyjęciu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
dokumentacji projektowo- kosztorysowej
1.3 Za zakończenie odbioru prac uważać się będzie podpisanie przez obie strony
protokółu zdawczo – odbiorczego dokumentacja projektowo- kosztorysowej
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że roboty nie zostały wykonane
w całości zgodnie z umową, Zamawiający ma prawo od tego dnia naliczyć kary umowne
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości odbioru robót.
§9
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w okolicznościach i wysokościach wymienionych poniżej:
1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1.1.1 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakończenia terminu realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 do dnia przyjętego przez Zamawiającego
zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.2 0,3 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
przedmiotu umowy do dnia przyjętego przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy.
1.1.3. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.1.4. 10 % wartości umowy netto o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża
mu wynagrodzenia.

zgodę

na

potrącenie

4

kary

umownej
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy netto,
o której mowa w § 6 ust.2 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły
dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Każda ze stron umowy jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w terminie 21 dni od daty
otrzymania obciążenia. Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar
umownych wraz z notą obciążeniową. Kary umowne obciążające Zamawiającego płacone
są w terminie 21 dni na podstawie wyliczenia kar i noty obciążeniowej. Odsetki ustawowe
za nie zapłacone w terminach faktury VAT płacone są przez Zamawiającego na podstawie
noty odsetkowej.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1.1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
1.2. jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz
zajęcia majątku,
1.3. jeżeli Wykonawca dopuści do zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej
20 dni lub wykona pracę niezgodnie z zamówieniem.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać
uzasadnienie.
§ 11
Roszczenia stron
W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwym
do rozstrzygania tego sporu będzie Sąd w Łodzi.
§ 12
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 13
Poufność
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej
i technicznej, organizacji działania Zamawiającego oraz stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 rok, poz. 419 ze zmianami )
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.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art.
18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby,
które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy,
o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której w niej mowa,
a także zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób
o dokonanym pouczeniu
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych swoich pracowników w celu i zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą
realizację postanowień umowy.
7. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych,
w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
§ 14
Inne postanowienia umowy
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane.
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
Nieruchomości w Łodzi, 90 – 940 Łódź Al. Kościuszki 5/7, nr faksu 42 6330808

2.2

ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………….... .
nr faksu ……………………………………………………………………….…………….

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,
ogłoszeniu upadłości firmy,
wszczęciu postępowania układowego i postępowania restrukturyzacyjne w którym
uczestniczy Wykonawca,
 ogłoszeniu likwidacji firmy.
4. Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy realizuje w jego imieniu
Dział Inwestycji i Remontów, Obszar Nieruchomości w Łodzi, Pion Infrastruktury, z siedzibą
w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, tj. w szczególności jest uprawniony do odbioru przedmiotu
niniejszej umowy, odbioru faktur VAT, naliczania kar umownych, oraz sporządzania
aneksów do niniejszej umowy.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
Klauzula informacyjna:
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@pocztapolska.pl.
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

4.

5.
6.
7.

b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe mogą być
przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania
kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem
takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy,
a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy złożona na formularzu ofertowym
Załącznik nr 2 – Porozumienie o współpracy pracodawców.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………

………………………
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