PROJEKT
Umowa
zawarta w Katowicach w dniu ............... 2019 roku pomiędzy
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13,
REGON 010684960, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
p. Grzegorza Kazimierskiego – Dyrektora Regionu Pionu Infrastruktury w Katowicach, działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.01.2019 r. numer BZ/P/41/19
zwaną dalej „zamawiającym”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do KRS)
.....................................................................................................................,
z
siedzibą
w .................................................. przy ul. ............................................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ............................... w ... Wydziale
Gospodarczym
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
.............................,
NIP
....................................., REGON ............................, kapitał zakładowy …………. zł
(w przypadku
spółek), , reprezentowanym przez pana/panią ……………………………………. działającego/ą na
podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………………. numer ………….
zwanym dalej „wykonawcą”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej)
panem/panią ………………..…………………. zamieszkałym(ą) w ………………………..
przy ul.
……………..………., prowadzącym(ą) działalność gospodarczą w …..………………. przy ul.
……………………… pod nazwą ……………………………………………….. , wpisanym(ą) do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …………………, REGON ………………….,
PESEL ………………………. zwanym dalej „wykonawcą”,
łącznie zwanymi „stronami” lub osobno „stroną”,
o następującej treści:
§1.
1. W następstwie wyboru oferty, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego odrębnego prowadzonego na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A., zgodnie ze złożoną ofertą zamawiający zleca, a
wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji
wodnej: bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej w budynku administracyjnym i wieżowcu w
Katowicach pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.
2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
1) kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzoną w czytelnej technice graficznej:
a) projekt budowlany wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w 3
egz.
b) kosztorysy inwestorskie uproszczone 2 egz., kosztorys szczegółowy 1 egz., przedmiary robót
(w ilości 3 egz.), kosztorys nakładczy (1 egz., który zawiera opisy robót w kolejności
technologicznej ich wykonania, ilości robót do wykonania, normy zużycia czynników produkcji
oraz obliczenia – ilości robót x normy zużycia, które w rezultacie stanowią o nakładach
ilościowych dla poszczególnych robót: robocizny - w roboczogodzinach, materiałów - w
technicznych jednostkach miary oraz pracy sprzętu - w maszynogodzinach), kosztorys
szczegółowy (1 egz.), dla ww. projektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r.,
poz.1389).
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c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w ilości po 2 egz.) dla ww. projektów (w tym
standardy jakościowe materiałów, sprzętu, procedury odbioru, technologię wykonania robót)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.,
poz. 2072).
d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – 1 egz.
e) dokumentacja w zakresie instalacji przeciw-pożarowej winna mieć akceptację rzeczoznawcy
ds. przeciwpożarowych.
f) wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formacie *PDF i *DWG oraz
dodatkowo: część kosztorysowa w formacie *PDF i *ath oraz specyfikacja techniczna
wykonania odbioru robót budowlanych w formacie *PDF i Word – 2 egz. na CDR i 2 na
pendrive,

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy
i powinna być zgodna z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z
późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462 z
27.04.2012 r.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06. 2002
r., poz. 690, z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
18
maja
2004r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 8.06.2004 r., poz. 1389).
- Polskimi Normami oraz innymi obowiązującymi przepisami,
- wytycznymi do projektowania (załącznik nr 1 do umowy).
4. Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień i ekspertyz technicznych wymaganych
przepisami prawa budowlanego. Wszystkie niezbędne
uzgodnienia i ekspertyzy wykonawca
dokona na własny koszt.
5. Dokumentacja powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, pozwolenia
potrzebne do zrealizowania zakresu projektowego, które zleca wykonawca na swój koszt.
§2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i normatywami oraz wytycznymi
zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem projektów,
będące w posiadaniu zamawiającego.
3. Wykonawca przedmiotu umowy nie może bez zgody zamawiającego przekazać praw i obowiązków
wynikających z umowy innemu podmiotowi.
4. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wykonawca będzie informował zamawiającego
o zastosowanych rozwiązaniach projektowych mogących mieć wpływ na sposób i koszty eksploatacji
przedmiotu umowy oraz wpływ na prawa osób trzecich.

2

§3.
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy, jak również w trakcie
robót realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektowo-kosztorysową.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

§4.
Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną i zgodną z umową wersję elektroniczną
dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w §1, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej przez zamawiającego do koordynowania obowiązków
zamawiającego, na podstawie protokołu przekazania dokumentacji, w terminie do 60 dni od dnia
zawarcia umowy.
Wersję papierową dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca przekaże zamawiającemu w
terminie do 4 dni po sprawdzeniu przez zamawiającego wersji elektronicznej dokumentacji i
potwierdzeniu jej kompletności i zgodności z zakresem rzeczowym zamówienia. Czynności
sprawdzających zamawiający dokona w terminie do 10 dni od dnia przekazania dokumentacji.
Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej odbędzie się na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podpisany przez osobę wyznaczoną przez
zamawiającego do koordynowania obowiązków zamawiającego:
a) w terminie do 10 dni od daty przekazania zamawiającemu dokumentacji projektowokosztorysowej określonej w §1 wolnej od wad,
b) w przypadku wystąpienia wad - po ich usunięciu przez wykonawcę; w tym przypadku
postanowienia pkt. a) stosuje się odpowiednio.
W przypadku wystąpienia wad w przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
o wadach.
Datę podpisania przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego do koordynowania obowiązków
zamawiającego protokołu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o którym mowa w ust.
1, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Do projektu wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że
została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
§5.
Do kierowania pracami projektowymi z ramienia wykonawcy upoważniona/y jest
p. ……………………………….
Do koordynowania obowiązków zamawiającego przy wykonaniu dokumentacji projektowokosztorysowej upoważniony jest p. ……………………………………
W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1 i/lub 2, właściwa strona wyznaczy inną upoważnioną
osobę i poinformuje o tym w formie pisemnej drugą stronę. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.

§6.
Cena ryczałtowa za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkim
uzgodnieniami wynosi:
- brutto ……………………. zł (słownie: ………………………./100),
- netto ……………………… zł (słownie: …………………………………/100),
- podatek VAT (23%) ……………….. zł (słownie: ……………………… ……../100).
2. Cena za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
3. Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, obejmującego przeniesienie prawa
własności egzemplarzy nośników, na których projekt budowlany, będący przedmiotem umowy (dalej
– utwór) utrwalono, przekazanych zamawiającemu, oświadcza, że na mocy umowy przenosi na
zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego, będącego
przedmiotem umowy (dalej – utwór), bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych,
terytorialnych, podmiotowych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1191 z
późniejszymi zmianami), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

1.
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) wykorzystania utworu do realizacji wymiany instalacji wodnej: bytowo-gospodarczej i instalacji
przeciw po żarowej w budynku administracyjnym i wieżowca w Katowicach Pl. Oddziałów
Młodzieży Powstańczej 7, będącej przedmiotem umowy,
4) zezwolenia na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworu oraz rozporządzania
i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie.
4. Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego, będącego przedmiotem
umowy, wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie
przenosi na
zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do projektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy, bez
ograniczeń czasowych, terytorialnych, podmiotowych, na polach eksploatacji określonych w ust. 3
powyżej oraz do rozporządzania rezultatami tych prac.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego projekty budowlane określone w § 1 ust. 1 nie
naruszają praw autorskich osób trzecich.
6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, o których mowa powyżej nastąpi z chwilą ustalenia
utworu (tj. projektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy), przy czym w razie wątpliwości
utwór uważa się za ustalony najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór
został utrwalony na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego projektu budowlanego,
podpisanego przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego do koordynowania obowiązków
zamawiającego i wykonawcę bez zastrzeżeń. Z tą samą chwilą przechodzi na zamawiającego także
prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwór utrwalono, przekazanych zamawiającemu.
§7.
1. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do utworu
(tj. projektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy), wyłączne prawo zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu oraz wyłączne prawo rozporządzania utworem.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych i
dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwór
będzie stanowił dzieło oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1191 z późniejszymi
zmianami), natomiast nośniki, na których utwór będzie utrwalony będą stanowiły wyłączną własność
wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i
nie narusza praw osób trzecich.
3. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy
z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1191 z
późniejszymi zmianami), obciążają wykonawcę.
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§8.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną i odebraną
dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie:
- podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego,
- pisemnego oświadczenia wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć,
Podstawą do rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie faktura wystawiona po
otrzymaniu przez zamawiającego dokumentów wymienionych w ust 1.
Faktura za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową, stanowiąca przedmiot umowy, będzie
płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na konto wykonawcy wskazane na
fakturze.
Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. Nie jest
dopuszczalny przelew wierzytelności wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status(u)* czynnego podatnika podatku od towarów i
usług oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania zamawiającego o utracie lub nabyciu
tego statusu
Fakturę należy wystawić na adres:
Poczta Polska SA Region Pionu Infrastruktury
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7

4

40-940 Katowice.
§9.
W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z
przyczyn leżących po stronie zamawiającego oraz przyczyn niezależnych od stron niniejszej umowy,
wykonawca może żądać zmiany terminu realizacji umowy.
§10.
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne niezależnie od faktu poniesienia szkody i jej
wysokości w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie terminów wynikających z umowy, w tym w realizacji terminu umownego, o którym
mowa w § 4 w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za każdy dzień
opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub w
okresie gwarancji - w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za każdy
dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego w formie pisemnej przez zamawiającego na usunięcie
wad,
3) za przerwę w realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 1 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie za każdy dzień przerwy,
4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
- w wysokości 20 % ceny brutto zamówienia ustalonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z płatności wynikających
z wystawianych przez wykonawcę faktur VAT z tytułu umowy, na co wykonawca wyraża zgodę bez
konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia.
4. Strony dopuszczają kumulację kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1-4.
5. Zapłata należnych kar umownych w przypadku gdy nie zachodzi potrącenie nastąpi w ciągu 21 dni od
daty wystawienia noty księgowej.
§ 11.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy – przez cały okres obowiązywania umowy –
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje
realizacji umowy pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy wykonawca
przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 2 kolejno następujące tygodnie,
2) złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości wykonawcy, w sytuacji
zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo
upadłościowe (Dz. U. 2017.2344 tj. z późn. zm. – dalej: „Prawo upadłościowe”) albo oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodów wyszczególnionych w artykułach 12a i 13 Prawa
upadłościowego, bądź w razie złożenia przez wykonawcę wniosku restukturyzacyjnego zgodnie z
art. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017.1508 tj. z późn. zm. –
dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”), otwarcia likwidacji wykonawcy,
3) Wykonawca naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z umowy, przez co należy
rozumieć takie naruszenie umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez zamawiającego i nie
zostanie przez wykonawcę usunięte w okresie wskazanym w tym piśmie.
§12.
1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od swych
zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, określonej w Kodeksie Cywilnym.
2. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego do koordynowania obowiązków
zamawiającego i wykonawcę a kończy się po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych
wykonanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi niezwłocznie
po ich zgłoszeniu, aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od daty pisemnego zgłoszenia. Po
upływie terminu tygodniowego zamawiający wyznaczy w formie pisemnej termin dodatkowy na
usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad
osobie trzeciej na koszt wykonawcy bez zwracania się do sądu, na co wykonawca wyraża zgodę.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wady projektu budowlanego
zmniejszające jego wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji, będącej przedmiotem
dokumentacji.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne projektu budowlanego istniejące
w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania projektu budowlanego niezgodne
z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.
§13.
Strony zobowiązują się tak w czasie trwania Umowy, jak też po jej zakończeniu lub ustaniu
z jakichkolwiek przyczyn, do zachowania ścisłej poufności wszystkich informacji, danych, dokumentów o
charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, handlowym, finansowym, projektowym,
nieujawnionych do publicznej wiadomości, które uzyskały, zabrały, sporządziły, zgromadziły lub w inny
sposób pozyskały w związku z zawarciem i realizacją umowy. Naruszenie powyższych zobowiązań
stanowić będzie podstawę roszczeń odszkodowawczych wobec strony dopuszczającej się takich
naruszeń.
§ 14.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich
aktualne adresy do korespondencji są następujące:
1) zamawiający:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940 Katowice
2)

wykonawca:
………………………………………..

2. O zmianie powyższych adresów strony są zobowiązane informować się nawzajem w formie pisemnej.
Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
3. Kierowaną korespondencję na wskazane pisemnie adresy pomimo braku odbioru uznaje się za
doręczoną skutecznie.
4. Strony postanawiają, że w sprawach bieżących będą się komunikowały za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na następujące adresy skrzynek pocztowych:
1) zamawiający:
e-mail: ……………………………………….
2)

wykonawca:
e-mail: ………………………………………..

1.

2.
3.
4.

§ 15.
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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.1637).
Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie
wykraczającym poza cel umowy będzie stanowić naruszenie istotnych interesów zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1, także po wygaśnięciu umowy.
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
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5.

6.

7.

8.

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 2 do Umowy).
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązani są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u zamawiającego, o których mowa w
ust. 6 i 7.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zamawiającemu, najpóźniej 2 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.
Aktualizacja wykazów, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga
sporządzania aneksu.
Osoby, o których mowa w ust. 6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na podstawie,
którego będzie można dokonać ich weryfikacji (w trakcie wejścia/wjazdu na teren
obszaru/obiektu/pomieszczania zamawiającego).
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).

§16.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem przypadków
określonych w umowie.
§17.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd miejscowo właściwy dla
zawarcia umowy.
§18.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla zamawiającego i wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1) wytyczne do projektowania,
2) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
3) oferta wykonawcy,
4) kopia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o posiadaniu przez wykonawcę statusu
czynnego podatnika podatku od towarów i usług*
5) oświadczenie wykonawcy o braku posiadania przez wykonawcę statusu czynnego podatnika podatku
od towarów i usług*
WYKONAWCA

1.
2.

ZAMAWIAJĄCY

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych:
Inspektor
ochrony
danych
Poczta
Polska
S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6
ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na
podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z
rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne
zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie zawartych umów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
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Załącznik nr 2 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej wymiany instalacji wodnej: bytowo-gospodarczej i instalacji przeciwpożarowej budynku
administracyjnego i wieżowca w Katowicach Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 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)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
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).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości oraz adres
*
e-mail i numer telefonu*..
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy.
Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Moje dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe
klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

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.

9) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Źródłem moich danych osobowych jest Firma ……..nazwa Firmy realizującej roboty ……………..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić
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