PROJEKT
UMOWA NR
Zawarta w dniu ……… 2018 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, w imieniu której działa Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny
ds. Nieruchomości w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź, zwanym w
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
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……………………………..
zwaną w treści umowy „Wykonawcą „ reprezentowaną przez:
………………………………………….
( 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:
………………………………………….

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty o udzielanie zamówienia odrębnego
realizowanego na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Poczcie Polskiej S.A.
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu konserwacyjnego i napraw urządzeń
klimatyzujących zainstalowanych w obiektach podległych Zamawiającemu.
2. Wykaz miejsc zamontowania oraz opis urządzeń klimatyzujących zawiera Załącznik Nr
1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B.,
3. Wykaz czynności wykonywanych w ramach świadczenia serwisu konserwacyjnego zawiera
Załącznik nr 5 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych urządzeń klimatyzujących
zgodnie
z wymogami stawianymi przez Zamawiającego na zasadach określonych w §
5 ust 1-5.
1.

§2
Okres obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
§3
Zasady realizacji umowy

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności wymienione w załączniku nr 5 do umowy w dniach pracy
30
00
i godzin urzędowania Zamawiającego tj. poniedziałek – piątek od godz. 7 do godz. 19
Na siedem dni roboczych przed planowanym terminem wykonania serwisu konserwacyjnego w
obiekcie Wykonawca uzgodni z administratorem nieruchomości lub upoważnionym przez niego
przedstawicielem dokładny czas rozpoczęcia serwisu konserwacyjnego i przewidywany czas jego
zakończenia.
2.Wykonawca oświadcza iż przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby posiadające
odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.
3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca udostępnia nr telefonu i faksu czynny całą
dobę oraz adres e-mail
4.Upoważnionymi pracownikami w zakresie koordynacji działań związanych z realizacją postanowień
niniejszej umowy są następujące osoby:
ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………..
ze strony Zamawiającego:
Bernard Seferyniak – Inspektor nadzoru inwestorskiego
Bożena Łukszas – Inspektor nadzoru inwestorskiego
5.Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian osób wymienionych w ust.4 niniejszego paragrafu.
6.Zamawiający przewiduje:

możliwość zlecania Wykonawcy serwisu urządzeń klimatyzacyjnych innych niż wymienione
w załączniku nr 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B.do umowy (np. urządzenia zamontowane w
trakcie realizacji umowy);

możliwość zlecania Wykonawcy napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacyjnych innych niż
wymienione w załączniku nr 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B do umowy (np. urządzenia
zamontowane
w placówkach Zamawiającego w trakcie realizacji umowy);

zmniejszenie serwisu urządzeń klimatyzujących w związku z ich awarią bądź wyłączeniem
z użytkowania
7.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają,
że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
a/ Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
b/ Wykonawca ………………………………………………………………………
§4
Konserwacje
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia serwisu konserwacyjnego w następujących
cyklach
i terminach:
Serwis konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach i pomieszczeniach
technicznych w 2019 roku (trzy razy)
Pierwszy
Drugi
Trzeci

- luty 2019 r.,
- czerwiec 2019 r.,
- październik 2019 r.,

Serwis konserwacyjny central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach)
i pomieszczeniach biurowych w 2019 roku (dwa razy)
Pierwszy
Drugi

- luty 2019 r.,
- czerwiec 2019 r.,

Wymagana ilość przeglądów urządzeń w okresie trwania umowy określa załącznik nr 1A, 1B, 2A, 2B,
3A, 3B, 4A, 4B, kol 6.
2.Wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzujących zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym
przez pracownika Wykonawcy, który zostanie podpisany przez administratora obiektu lub osobę przez
niego upoważnioną, sporządzonego według wzoru protokołu stanowiący Załącznik Nr 6.
3.Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zauważonych zużyciach urządzeń klimatyzacyjnych
w wyniku eksploatacji i konieczności ich całkowitej wymiany z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5
Naprawy
1.W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia konieczności wykonania naprawy wymagającej
wymiany części zamiennych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych
kalkulację ceny
za usługę z określeniem rodzaju i kosztu koniecznych do wymiany części
zamiennych oraz przewidywany czas naprawy. Nie dłużej niż 7dni roboczych od pisemnego
wystawienia przez Zamawiającego Zlecenia, Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii lub
wykonania naprawy. Zamawiający pokrywać będzie koszty nowych części i podzespołów użytych
podczas napraw i w usuwaniu awarii, natomiast wszystkie poniesione w tym koszty robocizny i
logistyki pokrywa Wykonawca. Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi realizację usług, o
których mowa w niniejszym ustępie w przypadku niezaakceptowania przez niego kalkulacji
przedstawionej przez Wykonawcę.
2.Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii lub wykonywania naprawy, niezwiązanej z
wymianą
części zamiennych w ciągu
24 godzin - dotyczy urządzeń obsługujących pomieszczenia serwerowni, UPS, podstacje NN,
48 godzin – pozostałych urządzeń, od momentu zgłoszenia konieczności wykonania naprawy,
usunięcia awarii.
3.Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wykonania naprawy, usunięcia awarii, pisemnie lub na
faks Wykonawcy lub adres poczty elektronicznej.
4.W przypadku niemożności naprawy urządzenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego wystawi
ekspertyzę techniczną z zaznaczeniem zużycia urządzenia i stwierdzenia nieopłacalności napraw
bez dodatkowej opłaty.
5.Po wykonaniu każdej naprawy sporządzony zostanie „Protokół wykonania usługi” z
wyszczególnieniem wymienionych części zamiennych. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego.
6.Z tytułu nie zlecenia napraw w ramach awarii bądź serwisu konserwacyjnego Wykonawcy nie
przysługują prawa do roszczeń odszkodowawczych.
7.Wykonawca dla podobnych urządzeń zobowiązuje się stosować ceny jednostkowe określone w
złożonej ofercie
§6
Gwarancja
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięczną gwarancję na naprawę i wymienione części
zamienne, wykazane w protokołach odbioru.
2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania usługi, odnotowanej i potwierdzonej w
protokole
3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek w przypadku
wadliwego działania naprawionych przez siebie urządzeń, w terminach określonych § 5, ust 2
4.Jeśli po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Wykonawca przekroczy termin wykonania
naprawy gwarancyjnej, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na jej wykonanie. W razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia
usunięcia usterek innemu zleceniobiorcy i obciążenia Wykonawcy kosztami z tego tytułu oraz będzie
uprawniony do odszkodowania
z tytułu poniesionych strat materialnych.
§7
Wynagrodzenie
1.Wartość umowy wynikająca z załączników nr… do niniejszej umowy wynosi………………………….zł
(słownie:…………………….),plus
podatek
VAT.
brutto……………….zł
(słownie:……………..……………).
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty robocizny i logistyki oraz wszystkich materiałów
eksploatacyjnych użytych, w celu prawidłowego przeprowadzenia serwisu konserwacyjnego.

2.Faktura za wykonanie serwisu konserwacyjnego będzie wystawiona w terminie 7 dni, jednorazowo
po wykonaniu każdego cyklu przeglądów i załączeniu protokołów wykonania usług zatwierdzonych
przez administratora lub osoby przez niego upoważnionej..
3.Faktura za naprawę lub usuniecie awarii wystawiona będzie w terminach 7 dni, każdorazowo
po wykonaniu każdej zleconej usługi i dokonanym odbiorze przez Zamawiającego..
4.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy ……………………….. podany na fakturze należności wynikające z wykonania umowy w
terminie 21 dni
od daty odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5.Za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.Fakturę VAT należy wystawić na: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
7.Odsetki ustawowe za opóźnienie nie zapłacenie w terminach faktury VAT płacone są przez
Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
8.Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy
na osoby trzecie.
§8

Poufność
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 przystąpienia
do wykonywania usługi przeglądu/usunięcia awarii:
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
sporządzonych wg załącznika nr 8 do umowy.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
7. 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 (RODO) – w celu realizacji umowy.
§9
Kary umowne
1. Strony ustalają, kary umowne w okolicznościach i wysokościach wymienionych poniżej:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- 0,3% wartości brutto za nieterminową realizację serwisu konserwacyjnego i urządzeń
klimatyzujących
za każdy dzień zwłoki,
- 10% wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

- Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu poniesionych strat materialnych
za nieterminowe usunięcie awarii urządzeń o których mowa w § 5 ust. 2 wynikłych z powodu
niesprawnej klimatyzacji w okresie powyżej umownego czasu,
- 200,- zł. za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii określonych w § 5 ust. 1 i 2
b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- 10% wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowny z przyczyn zależnych od
Zamawiającego.
2.Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
Kary umowne obciążające Wykonawcę płacone są na podstawie wyliczenia kar i noty obciążeniowej
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
3 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu zapłaty;
4.Kary umowne obciążające Zamawiającego płacone są w terminie 21 dni na podstawie wyliczenia
kary
i noty obciążeniowej;
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 10
Postanowienie końcowe
1.W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Wykonawcy z
przyczyn przez niego niezawinionych przez okres dłuższy niż 30 dni Wykonawca może zawiesić
swoje świadczenia umowne do czasu zapłaty.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych Umową
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć
z realizacji Umowy. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane według właściwości
Sądu w Łodzi.
4. W przypadku rażącego naruszenia umowy stronom przysługuje prawo jej rozwiązania bez
wypowiedzenia
Strony ustalają, że rażącym naruszeniem umowy, są w szczególności:
1) po stronie wykonawcy:
- co najmniej 3-krotna nieterminowa realizacja serwisu konserwacyjnego i usunięcia awarii,
- brak przystąpienia do realizacji umowy w zakresie konserwacji w wyznaczonym terminie i brak
działań
w zakresie usunięcia awarii urządzeń po stosownym zawiadomieniu ze strony Zamawiającego
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany działalności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od pozyskania wiadomości o tych
okolicznościach.
6.Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której
dokonano jego wyboru z zastrzeżeniem , iż w przypadku gdy dane urządzenie zostaje wyłączone z
użytkowania Zamawiający po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, zastrzega możliwość nie
zlecania przeglądów /serwisu urządzenia z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy/.
7. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.Integralną częścią Umowy są załączniki nr 1 - 8.
9.Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
jeden dla Zamawiającego
Załączniki:
- dane urządzeń Nr 1a,1b, 2a, 2b, 3a, 3b ,4a, 4b
- zakres czynności Nr 5
- wzór protokołu przeglądu serwisowego klimatyzacji i wentylacji Nr 6
- Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy Nr 7
- Wzór wykazu osób i pojazdów Nr 8
- Porozumienie o współpracy pracodawców Nr 9

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą
być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę
Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami
zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską,
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.microsoft.com/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.

Załącznik nr 6 do umowy

Protokół przeprowadzenia czynności
serwisowych,
naprawczych i
konserwacyjnych
Miejsce Wykonania Usługi:

Wykonawca:
NIP:
Adres:
Tel:
Email:

--------------------------------/dane firmy serwisującej/
Data wykonania:
Wykonane czynności:
Instalowanie
Konserwacja lub
Serwisowanie

Naprawa
Kontrola szczelności
Szczelne

Nieszczelne

Naprawa
nieszczelności

Likwidacja

Kontrola SWW

Instalowanie SWW

(system wykrywania wycieków )

(system wykrywania wycieków)

Odzysk
Inna czynności
…………………………..

Opis czynności wykonanych:

DANE
URZĄDZENIA:
Kategoria*

Nr
Pomieszczenia

Marka i Model

Nr Seryjny Urządzenia

Rodzaj czynnika

Ilość czynnika
kg
TEqCO2

UK

Naprawa:
Dodana ilość czynnika : ……………...kg
Odzyskana ilość czynnika: …………..kg

Zmiany wykonane w urządzeniu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Części użyte do naprawy urządzenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czynności wykonane podczas diagnozy urządzenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czynności wykonywane podczas naprawy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:

Usługę wykonał :
Nr. Certyfikatu Personalnego:

FGAZ-O/

Nr. Certyfikatu dla przedsiębiorcy:

FGAZ-P/

Wpis do CRO NIEWYMAGANY / WYMAGANY

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

(Pieczątka i podpis wykonawcy )

(Pieczątka i podpis zleceniodawcy)

*UK- Urządzenie Klimatyzacyjne

Wykaz czynności przeglądu serwisowo – technicznego klimatyzacji
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja jednostki zewnętrznej,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja parownika,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja skraplacza,
- czyszczenie /wymiana filtra parownika,
- sprawdzenie pompki skroplin,
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- przegląd i sprawdzenie poprawności działania sprężarki,
- sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu,
- sprawdzenie zabezpieczeń i stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,
- czyszczenie tacy skroplin,
- sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie.

Wykaz czynności przeglądu serwisowo – technicznego centrali wentylacyjnej
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja obudowy centrali wewnątrz i na zewnątrz,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja nagrzewnic powietrza,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja skraplacza jednostki zewnętrznej,
- czyszczenie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja skraplacza jednostki zewnętrznej,
- czyszczenie /wymiana filtra powietrza,
- czyszczenie sprawdzenie wymiennika powietrza,
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- przegląd i sprawdzenie poprawności działania sprężarki,
- sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu,
- sprawdzenie działania układu zasilania nagrzewnicy,
- sprawdzenie zabezpieczeń i stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,
- czyszczenie tacy skroplin,
- sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych, przemiennik, falownik,
- czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza,
- czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych na kanałach.

Załącznik nr 7 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 świadczenie serwisu konserwacyjnego i napraw urządzeń klimatyzujących
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/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

Załącznik nr 9 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

..................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

w ...............................................................................................................................................
(miejscowość)

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
..................................................................................................................................................
(adres miejsca wykonywania pracy)

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ………..
*

do……… .

Niepotrzebne skreślić

§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.
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,
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.

Porozumienie zawarto ...........................................................................
(miejscowość i data)

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

Zamawiający / Zleceniodawca

……………………………………………..

Wykonawca / Zleceniobiorca

……………………..………………….

Załącznik nr 1 do Porozumienia

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy / Zleceniobiorcy
..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą zgodnie z umową ……………. z dnia ……….
zawartą z Pocztą Polską S.A. działającą poprzez
....................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

w ….............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą
OŚWIADCZA, że pracownicy / osoby świadczące dla niego pracę w miejscu …………………
…………………………….......................................

-

wskazanym

w

§

1

Porozumienia

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 w okresie od ………..

do……….. :

1. posiadają:
1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania obecnych prac,
2) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku,
3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia bhp,
2. będą w czasie pracy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze w
postaci (należy wymienić) : …………………………………………………………
3. będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy
(należy wymienić) : ……………………………………………………………………………….
Wykonawca / Zleceniobiorca
……………………

