PI.TPZ-GD.2600.024.2019
Załącznik Nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa Nr …………………..

zawarta w dniu ........................... r. w Gdańsku, pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem
0000334972 będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer
identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we
wskazanym/ej na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG, które miałyby wpływ na
ważność umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku

wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr

PI.TPZ-GD.2600.024.2019, prowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty
Polskiej S..A., na: Wykonanie remontu polegającego na izolacji przeciwwilgociowej ścian
fundamentowych zewnętrznych w UP Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe polegające
na

Wykonanie

remontu

polegającego

na

izolacji

przeciwwilgociowej

ścian

fundamentowych zewnętrznych w UP Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa - Specyfikacja Techniczna, projekt
budowlany oraz przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do
umowy.
§2
1. Wykonawca wykona remont określony w § 1 w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia
przekazania placu budowy.
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2. Termin, o których mowa w ust. 1 jest ostatecznym terminem ukończenia wszystkich prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy łącznie z uporządkowaniem placu budowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z datą przejęcia placu
budowy w tym za zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepożądanych, a
także odpowiednie jego oznakowanie.
5. Roboty budowlane odbywać się będą w obiekcie czynnym.

§3
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokólarne przekazanie placu budowy,
b) wskazanie punktów poboru energii i wody dla celów realizacji robót,
c) wskazanie terenu lub pomieszczenia dla potrzeb zaplecza budowy,
d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonanie

w

wymaganym

terminie

robót

objętych

zamówieniem,

zgodnie

z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub
normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru oraz Projektem
budowlanym,
b) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
przestrzeganie przepisów BHP i p. ppoż. w trakcie wykonywania robót.
c) przestrzeganie Uzgodnień w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy /
osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym
miejscu - Załącznik nr 6 do umowy.
d) nadzór archeologiczny nad pracami oraz wykonanie dokumentacji archeologicznej
§4
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: Mariusz Kaźmierczak nr telefonu:
510068115, adres e-mail:mariusz.kazmierczak@poczta-polska.pl
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz zostaje
wyznaczony przez Zamawiającego jako osoba do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej
umowy.
3. Wykonawca ustanawia:
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a)

Kierownika Budowy

w osobie

…………………..

budowlane nr: ………………………… .
upoważniające

posiadającego uprawnienia

wydane przez ………………….

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, wpisanego na listę członków .. ……………….. Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ……………………
4. Zmiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie, jak też powołanie nowych,
nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zmiana osoby, wymienionej w ust. 3 może nastąpić tylko po dostarczeniu przez
Wykonawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nowa osoba posiada
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i przy pomocy
urządzeń własnych.
2. Dostarczone przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być nowe i odpowiadać
rodzajom

i parametrom

materiałów uwzględnionych

w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca nie może samowolnie dokonywać
zmiany materiałów.
3. W przypadku dostarczenia produktu równoważnego Wykonawca zobowiązuje się
do złożenia

oświadczenia,

iż dostarczone,

równoważne

materiały

budowlane

odpowiadają rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w Specyfikacji
Technicznej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność.
4. Materiały, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. z Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn.
zm.).
5. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną.

§6
1.

Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy do posiadania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
stanowiącej przedmiot umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż100000,00 PLN.
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2.

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca okazał mu właściwą polisę przed podpisaniem
umowy oraz dowód zapłaty należnej raty składki ubezpieczeniowej. Wykonawca
zobowiązuje się, w trakcie trwania niniejszej umowy, do zapłaty kolejnych rat składki
ubezpieczeniowej i przedkładania zamawiającemu dowodu wpłaty

Kopia polisy

i dowodu wpłaty bieżącej raty składki ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 3 do
umowy.
3.

W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się
wykupić nową polisę i przedstawić ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed
wygaśnięciem poprzedniej polisy. W przeciwnym razie Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia polisy
i w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy.

§7
1.

Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot
umowy:

2.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących
przedmiot umowy:

3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty
budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy, w szczególności zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. z Dz. U z 2018r., poz.
1202 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4.

W toku realizacji umowy, wymagana jest zgoda Zamawiającego do zawarcia przez
Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. W celu uzyskania zgody
Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcą,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą
podwykonawstwa oraz kopię umowy między Wykonawcą i Podwykonawcą wraz z
częścią dokumentacji wykonania robót określonych w umowie z Podwykonawcą.

5.

Wykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach
z Podwykonawcami postanowienia w zakresie:
1)

terminu płatności faktur/rachunku* nie dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia
Wykonawcy faktury/rachunku* złożonej przez Podwykonawcę,

2)

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

3)

treści ust. 22 niniejszego paragrafu.
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6.

Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust

3-6 niniejszego paragrafu

stosuje się odpowiednio.
8.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z Podwykonawcą w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do umów
zawartych przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą

9.

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

10. Treść umowy Wykonawcy z Podwykonawcą oraz Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub
odrębnymi przepisami.
11. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunków

umowy

z Podwykonawcą

lub

dalszym

Podwykonawcą

bez

zgody

Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń
do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu
dostosowania warunków umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w
zryczałtowanej wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) za każdy
stwierdzony taki przypadek.
12. Zlecenie jakiejkolwiek dodatkowej części robót budowlanych Podwykonawcy, względnie
dalszemu

Podwykonawcy,

bez

pisemnej

zgody

Zamawiającego,

upoważnia

Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez
udzielania żadnych terminów i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości
brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. Postanowienia niniejszego ustępu
stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za
zlecenie robót dalszym Podwykonawcom tak jakby sam je zlecił.
13. Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku z dołączonymi następującymi dokumentami:
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1) protokołem

odbioru

wykonanych

robót,

odebranych

przez

Zamawiającego,

sporządzonym przy udziale Wykonawcy i Podwykonawcy, a określającym zakres
rzeczowy wykonanych robót wynikających z umowy,
2) pisemnym

oświadczeniem

Podwykonawcy,

wystawionym

najpóźniej

w

dniu

wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu
z tytułu umowy z Wykonawcą.
15. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawców.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy ze
złożonej przez niego faktury/rachunku w części odpowiadającej wartości wykonanych
przez Podwykonawcę robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa
w ust. 14 pkt. 2.
17. 17. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy tylko
część

przysługujących

mu

należności,

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury/rachunku
w części odpowiadającej wartości niezapłaconych, a wykonanych przez Podwykonawcę
robót.
18. Jeżeli Podwykonawca, w związku z niezapłaceniem mu wynagrodzenia przez
Wykonawcę, wezwie Zamawiającego do zapłaty, Zamawiający uiści wynagrodzenie z
kwot zatrzymanych zgodnie z ust. 16 i 17.
19. Jeżeli

z

opóźnieniem

Wykonawca

przedłoży

Zamawiającemu

dowód

zapłaty

Podwykonawcy należytego wynagrodzenia, łącznie z należytymi odsetkami (chyba, że
Podwykonawca pisemnie zrzekł się odsetek), wówczas Zamawiający niezwłocznie
zwróci Wykonawcy zatrzymane na ten cel wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie zostało
zapłacone z opóźnieniem, ale bez odsetek, a Podwykonawca nie zrzekł się odsetek,
Zamawiający zatrzyma kwotę odpowiadającą należnym odsetkom do czasu zapłaty ich
przez Wykonawcę albo do czasu zrzeczenia się ich przez Podwykonawcę. W tym
przypadku

Zamawiający

zwróci

Wykonawcy

należne

odsetki

niezwłocznie

po

przedłożeniu stosownych dokumentów. Z zatrzymanej kwoty Zamawiający może sam
zapłacić Podwykonawcy odsetki, jeżeli zostanie przez niego do tego wezwany.
20. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zapłacie
Podwykonawcy wynagrodzenia. Jeżeli Wykonawca tego nie uczyni, a Podwykonawca
wezwie

Zamawiającego

do

zapłaty

wynagrodzenia

i

Zamawiający

zapłaci

wynagrodzenie Podwykonawcy, mimo wcześniejszego uregulowania płatności przez
Wykonawcę, Zamawiający potrąci z kolejnych faktur/rachunków Wykonawcy kwotę
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odpowiadającą

świadczenia

zapłacie

Podwykonawcy.

Zamawiający

powiadomi

niezwłocznie Wykonawcę o zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy.
21. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty nie może być
późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony
w umowie.
22. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie

należności

Podwykonawcy,

Podwykonawca w ciągu 7 dni roboczych po upływie terminu wymagalności płatności
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu
w zapłacie. Termin powiadomienia uważa się za dotrzymany, jeżeli do godz. 15:00
siódmego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Jeżeli
Podwykonawca tego nie uczyni, jest to równoznaczne, ze zrzeczeniem się przez niego
odsetek z tytułu opóźnienia.
23. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które w związku z brakiem terminowej
zapłaty na rzecz Podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.
24. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez
Zamawiającego z powodów określonych w ust. 16 i 17.
25. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
26. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy
lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub
dotrzymania

terminów,

Podwykonawcy.

to

Żądanie

Zamawiający
takie,

żądać

od Wykonawcy

zmiany

termin

przedstawienia

nowego

może

zawierające

Podwykonawcy, zostanie skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego w formie
pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez Inspektora Nadzoru.

§8
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
określone

w

Formularzu

cenowym/Protokole

z

negocjacji

z dnia ………..2019

r., stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, tj. w kwocie brutto . …………. zł. (słownie:
………………….. i 00/100), w tym wartość netto* ……………., kwota podatku VAT*
…………….zł.
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT* w należnej wysokości
oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą
starannością, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej umowie.

3. Kontrahent zobowiązuje się do przedłożenia kopii zaświadczenia wydanego przez
właściwy organ o posiadaniu przez kontrahenta statusu czynnego podatnika od towarów
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i usług albo oświadczenie kontrahenta o braku posiadania przez kontrahenta statusu
czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do
każdorazowego informowania Spółki o utracie albo nabyciu tego statusu.
4.

Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur/rachunków* wystawianych zgodnie
z zaawansowaniem robót:
a)

pierwszej/go wystawionej/go po wykonaniu 50% przedmiotu umowy określonego
w § 1 umowy

oraz podpisaniu bez zastrzeżeń Protokółu odbioru częściowego

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
b) drugiej/go

wystawionej/go po wykonaniu 100% przedmiotu umowy

– płatnej/go

na podstawie faktury/rachunku* końcowej/go wystawionej w oparciu podpisany bez
zastrzeżeń końcowy Protokółu odbioru całości robót

przez Kierownika Budowy

i Inspektora Nadzoru.
5.

Faktura/Rachunek*

zostanie

zapłacona/y

po przedstawieniu

Zamawiającemu

przez

Zamawiającego

wyłącznie

dokumentów

rozliczeniowych

pomiędzy

Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę
zapłaty

należnego

wynagrodzenia

na rzecz

Podwykonawców

w

przypadku

wykonywania części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę oraz po usunięciu wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
6.

Faktura/Rachunek* będzie wystawiona/ony w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w ust. 3.

7.

Faktura/Rachunek* będzie płatny przelewem w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia
wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust.14.

8.

Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9.

Faktura/Rachunek* należy wystawić na:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
NIP: 525-000-73-13
Powyższy adres jest jednocześnie adresem do wszelkiej korespondencji dotyczącej
realizacji zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. Faktura/Rachunek* należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
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11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany statusu na czynnego podatnika podatku
VAT

wynagrodzenie,

o

którym

mowa

w

ust.

1

określone w Formularzu

cenowym/Protokole z negocjacji stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy pozostanie
niezmienna przez cały okres trwania umowy 1.

§9
1. Wykonawca

gwarantuje

Zamawiającemu,

że

prace

będą

wykonane

ściśle

z postanowieniami umowy, będą wolne od wad i usterek oraz wykonane zgodnie
z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały
dostarczone będą nowe, pełnej wartości handlowej, najbardziej odpowiedniej klasy
i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
2. Na przedmiot umowy tj. na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, natomiast na, materiały, udzielona zostaje
gwarancja na warunkach zgodnych z gwarancją producenta.
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek
w terminie 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt), licząc
od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad i usterek lub nie usunie ich
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, Zamawiający uprawniony jest
do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, bez utraty praw gwarancyjnych, na koszt
Wykonawcy niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
5. Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w
kwocie: ………… zł., (słownie: …………….. zl w formie …………………
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form,
7. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi
Załącznik nr 4 do umowy.
8. Kwota, o której mowa w ust. 5 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy
tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.
9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
10. Zamawiający
1

zwraca

70%

kwoty

wniesionego

zabezpieczenia

tj.

kwota

§ 8 ust. 11 dot. Wykonawcy, który w momencie podpisania umowy nie posiadał statusu czynnego podatnika podatku VAT.
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w wysokości: ..…….. zł. w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 16.
11. 30%

kwoty

wniesionego

zabezpieczenia

tj.

…….

zł.

zostaje

pozostawiona

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
12. Z

tytułu rękojmi za wady Wykonawca odpowiada przez okres 36 miesięcy od daty

odbioru końcowego.
13. Kwota, o której mowa w ust. 11, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady, z uwzględnieniem ust. 16.
14. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
15. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji,
Wykonawca po wykonaniu umowy potwierdzonym protokołem odbioru zobowiązany jest
w terminie do 7 dni wnieść 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, co
będzie podstawą zwrotu poręczenia lub gwarancji (dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca
złoży poręczenie lub gwarancję bez klauzuli wygaśnięcia 70% kwoty zabezpieczenia).
16. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na
usunięcie wad, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia
w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich realizację innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych. Zamawiający ma prawo potrącić w/w koszty
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i / lub z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub
wszczęte postępowanie likwidacyjne

Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości,
2) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości,
3) Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do przystąpienia do prac w wyznaczonym terminie, nie wykonuje prac
przez okres trzech dni roboczych po upływie tego terminu – w terminie 14 dni
od upływu 3-go dnia roboczego,
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4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i pomimo pisemnego wezwania
do usunięcia niezgodności

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania
czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiającego,
5) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
6) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
7) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1
w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy;
3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek.
2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający
może odstąpić od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej
realizacji i zażądać kary umownej w wysokości, o której mowa w ust.1 pkt. 1.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy po uprzednim przekazaniu Wykonawcy noty obciążeniowej. Wykonawca
wyraża zgodę na kompensatę należności wynikających z jego faktur/rachunków.
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§ 12
Strony ustalają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości
do odbioru częściowego i końcowego prac.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego albo końcowego prac
w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia
o gotowości do odbioru. Maksymalny czas trwania odbioru ustala się na 5 dni.
3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek oraz
postanowienia co do wypłaty wynagrodzenia (obniżone lub wstrzymane za wady
i usterki).
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem
o

gotowości

do odbioru

prac

komplet

dokumentów

wymaganych

do

odbioru,

a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo budowlane,
m.in.:
a) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zaświadczenia
o dopuszczeniu do stosowania, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.
b) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2, 3 ustawy Prawo
budowlane (j.t. z Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.).
5. Wszystkie dokumenty zostaną przekazane w języku polskim.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru
do czasu ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
b) gdy wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót wykonanych
z wadami,
c) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania robót po raz drugi.
7. O robotach zanikających Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Inspektora Nadzoru
z trzydniowym wyprzedzeniem.
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§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywanych robót budowlanych:
a)

przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż.,

b)

stosować się do obowiązujących norm technicznych i prawa budowlanego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie prowadzonych prac.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiednio miejsca prowadzonych
robót budowlanych. Plac budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży,
pożaru, zalania, itp.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich za straty i szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami

do pełnej

wysokości strat.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które
mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami ( działalność ) od odpowiedzialności
cywilnej.
6. W

czasie trwania umowy oraz

w okresie gwarancji strony są zobowiązane

do wzajemnego informowania się na piśmie o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną.

§ 14
1. Zamawiający
i

technicznej

zastrzega,
oraz

iż

informacje

organizacji

dotyczące

działania

rozwiązań

Zamawiającego

ochrony
stanowią

fizycznej
tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
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 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 Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób
o dokonanym pouczeniu (zał. nr 5).
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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 3 dni przed
dniem rozpoczęcia realizacji umowy:
a)

imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię
i nr dowodu tożsamości,

b)

wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę
pojazdu oraz numer rejestracyjny.

Lp.

Imię i Nazwisko

Seria i nr dowodu
tożsamości

Miejsce pracy

Uwagi

Powyższy wykaz Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować. Każda zmiana
osób zatrudnionych wymaga aktualizacji wykazu.
Zamawiający zastrzega, że pracownicy Wykonawcy nie posiadający odpowiednich
upoważnień nie zostaną wpuszczeni na teren miejsca wykonania przedmiotu umowy.
7. Osoby, o których mowa w ust. 6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na
podstawie, którego będzie można dokonać ich weryfikacji.
8. 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.

§ 15
1. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnego aneksu, za wyjątkiem ust. 2, § 4 ust. 4 oraz § 8 ust. 9 i
10.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia /rachunku oraz
adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów
telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub
odbioru przedmiotu umowy nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego
powiadomienia.
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§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Ewentualne
rozstrzygnąć

spory

wynikające

polubownie

w

z

wykonania

terminie

3

umowy
dni

strony

roboczych.

będą

starały

W przypadku

się
nie

rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom przysługuje prawo skierowania sprawy
na drogę sądową. Sądem właściwym jest sąd powszechny w Bydgoszczy..

§ 17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz umowy
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 18
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki do umowy:
1) Formularz cenowy/Protokół z negocjacji - zał. nr 1
2) Przedmiar robot-Specyfikacja Techniczna-Projekt budowlany-Kosztorys Ofertowy zał. nr 2
3) Kopia polisy ubezpieczeniowej – zał. nr 3
4) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 4
5) Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy- zał. Nr 5
6) Uzgodnienia w zakresie 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 - zał. nr 6

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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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.
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/enus/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 5 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 wykonanie remontu w UP Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15 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).
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@pocztapolska.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.
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
https://www.microsoft.com/enEuropejską,
dostępne
są
pod
adresem:
us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
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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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Zał. nr 6
UZGODNIENIA
w zakresie 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 realizowane na podstawie przepisów art. 208
Kodeksu pracy

Ilekroć w niniejszych uzgodnieniach mowa jest o Pracodawcy rozumie się przez to
Zamawiającego oraz Wykonawcę.

§1
Pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę (w tym podwykonawcy – jeżeli dotyczy)
wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj.:
UP Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15 87-100 Toruń
(adres miejsca wykonywania pracy)
– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ………..

do……… .

§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 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
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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 przez Wykonawcę, potwierdzającej
spełnienie formalnych wymagań przez swoich pracowników / osób świadczących dla
niego pracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych
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niezbędnych do wykonywania zleconych prac, w formie oświadczenia (załącznik nr 1 do
Uzgodnienia).
3. Pracodawca - Zamawiający 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 higieniczno-sanitarnych.
4.

Pracodawca - Wykonawca zobowiązuje się do:
1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego 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 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
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.
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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.

Zamawiający

……………………………………………

Wykonawca

…………………..………………….

Załącznik nr 1 do Uzgodnienia
OŚWIADCZENIE
Wykonawcy
..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)
w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)

OŚWIADCZAM, że pracownicy / osoby świadczące dla mnie pracę (w tym podwykonawcy) realizując
umowę nr …..........................., z dnia …....................... zawartą z Pocztą Polską S.A. w miejsce Urząd
Pocztowy Toruń 1 ul. Rynek Staromiejski 15 , 87-100 Toruń 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 niezbędne środki ochrony indywidualnej (odzież, obuwie
robocze itp. )

3. będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy

Wykonawca

……………………………………..

