Zał.3 do SIWZ
(po rozstrzygnięciu postępowania projekt umowy zostanie zmodyfikowany, oddzielnie dla każdej
części, których wykonanie będzie powierzone danemu Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą)
UMOWA–PROJEKT
zawarta w dniu ......……………..w Warszawie, pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972 w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960,
z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w kwocie 774.140.000 zł, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną w niniejszej umowie przez pełnomocników:
1. ……………………………. - ……………………………………….
2. .................................................................................................
a
I. (dla osób prawnych) ............................................................. z siedzibą w .............................................
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w .............................., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
......................... nr NIP ........................., REGON ......................... zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym w niniejszej umowie przez:
p. ................................................... - na podstawie pełnomocnictwa z dnia .......................................
II. (dla osób fizycznych) p. ...................................................................... zam. w ............................. przy ul.
............................. PESEL ......................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
............................................... z siedzibą w .............................................., zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP ........................., REGON ......................... zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie
wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A.
2. W
a

celu

zapewnienia

Wykonawca

stałej

przyjmuje

do

sprawności
realizacji

użytkowej
usługę

i

technicznej,

polegającą

na

Zamawiający
wykonywaniu

powierza,
konserwacji

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Poczty Polskiej,
wyszczególnionych co do lokalizacji, rodzaju, ilości oraz częstotliwości konserwacji w załączniku nr 2
do umowy stanowiącym jednocześnie formularz rzeczowo-cenowy.
3. Konserwacje wykonywane będą w miejscu zainstalowania urządzeń w dniach i godzinach
uzgodnionych pisemnie/e-mailowo z Zamawiającym, w miesiącach wskazanych w załączniku 2
do umowy. Zakresy czynności konserwacyjnych określone są w załącznikach nr 1a i 1b do umowy.
4. W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru nad urządzeniami
wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.
5. Każdorazowo,

po

wykonaniu

obsługi

technicznej,

należy

dokonać

stosownych

wpisów

w karcie urządzenia.
§2
1. Konserwacje urządzeń wykonywane będą zgodnie z wymaganiami technicznymi, dokumentacją
techniczną i instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej oraz z należytą starannością, a także zgodnie z ustawą o substancjach zubożających

1

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2221, późniejszymi zmianami)
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące konserwację urządzeń posiadają zaświadczenia
kwalifikacyjne:
1) Uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji,
remontów, kontrolno – pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie
wyższym niż 1 kV, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz dozoru, tj. stanowiska osób kierujących
czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonych w pkt 1 oraz stanowiska
pracowników technicznych, sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, z późn. zmianami)
2) w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających
substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami - certyfikaty dla personelu zgodnie
z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj.: Dz. U. z 2018 poz. 2221, z późniejszymi zmianami)
3) Wszelkie inne upoważniające do wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru konserwacji oraz wpisywania każdej czynności
składającej się na konserwację do dziennika konserwacji urządzeń. Wykonanie konserwacji wymaga
potwierdzenia przez Zamawiającego na piśmie w dzienniku konserwacji urządzeń.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania konserwacji awarii urządzenia lub konieczności
wymiany czynnika chłodzącego, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiającego i dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji.
3. Potwierdzeń o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywać mogą upoważnieni przedstawiciele
Zamawiającego (Koordynatorzy).
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawienia urządzeń eksploatowanych przez
Zamawiającego, podlegających pod ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, według załącznika nr 6 do niniejszej umowy.
§4
1. W ramach konserwacji Wykonawca dostarcza na miejsce wykonywania umowy, na swój koszt i ryzyko,
wszelkie niezbędne do wykonywania konserwacji materiały, które spełniać muszą wymogi wyrobów,
dopuszczonych do obrotu.
2. Koszt materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych niezbędnych do świadczenia usługi konserwacji
(takich jak: czynnik chłodzący, olej, płyn bakterio/grzybobójczy, filtry, sprężone powietrze) ponosi
Wykonawca.
3. Zakończenie

czynności

serwisowych

związanych

z

konserwacją

urządzeń

klimatyzacyjnych

i wentylacyjnych na danym terenie zostanie każdorazowo potwierdzone przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego (Koordynatorów) i Wykonawcy w protokole wykonania usługi
serwisowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
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§5
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający może

rozwiązać

umowę

ze

skutkiem

natychmiastowym,

bez wypowiedzenia,

w następujących przypadkach:
1) zostanie

zgłoszony

wniosek

o

ogłoszenie

upadłości

Wykonawcy

lub

likwidacji

jego

przedsiębiorstwa;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
4) Wykonawca przerwał realizację umowy i nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych;
5) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
do usunięcia niezgodności;
6) Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków, wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia zapłaty
Wykonawcy przez okres dłuższy ponad termin zapłaty niż 30 dni.
6. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania
przyczyny.
7. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, nie powoduje
obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego.
§6
1. Za wykonanie konserwacji, określonej w § 1 umowy, Zamawiający płacić będzie Wykonawcy
wynagrodzenie za każdą konserwację urządzeń należących do danego „terenu”, po jej wykonaniu.
Wysokość wynagrodzenia, obliczona w oparciu o dane z formularza rzeczowo-cenowego (załącznik nr
2 do umowy) będzie uzależniona od liczby i rodzaju urządzeń podlegających konserwacji i w okresie
trwania umowy wyniesie maksymalnie odpowiednio dla „terenów”:
1)

WER: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ……………………………………zł. …./100),

2)

Warszawa Centrum: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus
podatek VAT tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

3)

Warszawa Wschód: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek
VAT tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

4)

Ciechanów: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

5)

Ostrołęka: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

6)

Płock: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

7)

Siedlce: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),
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8)

Radom: …………zł netto, (słownie ………………………………………….zł) plus podatek VAT
tj. łącznie …….... zł brutto (słownie ………………………zł. …./100),

Ogólna wartość umowy brutto w okresie jej obowiązywania nie przekroczy …………………zł (słownie ….
………………………zł. …./100), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Stawki jednostkowe netto określone w formularzu rzeczowo-cenowym nie ulegną zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż zmiana wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 podlega zmianie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy ponoszone
w związku z konserwacją w tym: robocizny, materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych niezbędnych
do świadczenia usługi konserwacji, sprzętu, transportu, spedycji, ubezpieczenia, w okresie
obowiązywania umowy.
5. Wynagrodzenie

za

konserwację

płatne

jest,

po

wykonaniu

każdej

konserwacji

w danej jednostce organizacyjnej zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku nr 2 do umowy oraz
terminami uzgodnionymi z Zamawiającym. Zamawiający będzie płacił wyłącznie za faktycznie
wykonane

przeglądy

do konserwacji

sprawnego

sprzętu.

W

związku

z powyższym,

przed

przystąpieniem

grupy urządzeń w danym terenie, Wykonawca zobowiązany jest

z przedstawicielami

Zamawiającego

(Koordynatorami),

które

urządzenia

spośród

uzgodnić

wykazanych

w załączniku nr 2 kwalifikują się do konserwacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy ze względu na
aktualne potrzeby, bądź posiadane środki finansowe o wartość nie większą niż 20% pierwotnej wartości
umowy.
7. Zamawiający w przypadku zmniejszenia zakresu, zgodnie z ust. 6 zastrzega sobie możliwość włączenia
do umowy innych urządzeń zgodnie z potrzebami Zamawiającego, również w innej lokalizacji (np.
w przypadku zainstalowania nowych urządzeń lub otwarcia nowej placówki wyposażonej w urządzenia
wentylacyjne/klimatyzacyjne) w ramach posiadanych środków i w oparciu o ceny jednostkowe
z formularza ofertowego odpowiadające urządzeniom tej samej kategorii. Powyższe nie stanowi istotnej
zmiany umowy i może być dokonane w formie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, z co najmniej
3- dniowym wyprzedzeniem przed oczekiwaną datą rozpoczęcia wykonywania usługi.
8. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT dla Zamawiającego, określając go jako:
Poczta Polska S. A., Region Pionu Infrastruktury w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa.
9. Wykonawca za wykonane czynności konserwacyjne wystawiać będzie faktury VAT, oddzielnie dla
każdego z terenów (Koordynacji), o których mowa w § 6 ust. 1 oraz w załączniku 2 i wysyłać je na
adres podany powyżej.
§7
Strony ustaliły następujący tryb rozliczeń finansowych:
1. Wykonawca za wykonanie konserwacji wystawiać będzie faktury VAT.
2. Podstawę do wystawienia faktury za konserwację dla danego terenu, stanowić będzie pisemne
potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego (Koordynatora) wykonania konserwacji wszystkich
urządzeń w protokole wykonania usługi.
3. Termin płatności wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych faktur VAT wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w pkt 2.
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4. Faktury winny zostać wystawione w terminie 7 dni, od daty: wykonania terminowej konserwacji
w danym terenie.
5. Wszystkie należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy, podane na fakturze.
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia zapłaty należności Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany będzie
do uiszczenia ustawowych odsetek.
§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego będą:
1) WER – Krzysztof Biernacki, Tel. 22/548 10 61, 504 724 506
2) Warszawa Centrum – Mariusz Wojciechewicz, Tel. 22/505 30 84, 502 019 133
3) Warszawa Wschód – Mariusz Wojciechewicz, Tel. 22/505 30 84, 502 019 133
4) Ciechanów – Paulina Granica, Tel. 23/672 86 27, 725 233 071
5) Ostrołęka – Mieczysław Daszewski, Tel. 29/760 28 85, 502 019 296
6) Płock – Waldemar Skiba, Tel. 24/262 29 41, 502 019 299
7) Siedlce – Edyta Poławska - Chacińska, 502 019 374
8) Radom – Wojciech Redestowicz, Tel. 48/362 83 20, 502 015 231
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ................................. tel........................
3. O zmianie osób wymienionych w ust. 1 i 2, Strony zobowiązują się informować
niezwłocznie na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.
§9
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych z tytułów oraz w wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w razie zwłoki w terminowym wykonaniu konserwacji każdego z systemów (zgodnie z §1 ust.3)
w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w konserwacji jednego systemu,
- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody, powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania, Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu okoliczności, których nie mogły przewidzieć, ani im
zapobiec albo ich przezwyciężyć, mimo dołożenia należytej staranności.
4. Wykonawca ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.
5. Wykonawca zapewni na okres wykonywania usługi, polisę ubezpieczeniową na kwotę co najmniej
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków z tytułu ryzyk spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem
Wykonawcy, w związku z czym przekłada potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy
ubezpieczeniowej na potwierdzenie powyższej okoliczności. Kopia polisy stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej umowy.
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§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań objętych treścią niniejszej umowy innej osobie bez
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
Zastrzeżenie niniejsze dotyczy także cesji (przelewu) praw i obowiązków Wykonawcy, wynikających
z niniejszej umowy, dokonanych bez zgody Zamawiającego.
§ 11
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.
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 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5)..
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo – materiałowego, obowiązujących u Zamawiającego, o których
mowa w ust. 6 i 7.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej …. 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 wykazu nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
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 – w celu realizacji umowy.
§ 12
1. Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak
również z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości .......................... zł
brutto (słownie: ............................................................. ., ..../100) brutto, co stanowić będzie 5%
wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione zostanie nie później, niż w dniu podpisania
umowy w formie ..............................................
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3. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
5. W przypadku należytego wykonania umowy, 100% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione
(zwrócone) nie później niż w 30 dniu po zakończeniu realizacji umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami,
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, musi ona
mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie.
§13
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich
aktualne adresy do korespondencji są następujące:
Zamawiający: Poczta Polska S. A., Region Pionu Infrastruktury w Warszawie, ul. Świętokrzyska 31/33
00-941 Warszawa
Wykonawca: .....................................................................................................................
4. Za doręczenie uznaje się pismo, przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym, za pośrednictwem
poczty, jak i zwrócone przez pocztę, po dwukrotnej awizacji listu poleconego, na powyższe adresy.
5. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1, powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
wskazany w ust. 1, uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej
S.A.
2. Zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, z zachowaniem
formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zmiana

oznaczenia

stron

umowy,

danych

niezbędnych

do

wystawienia

faktury,

adresu

korespondencyjnego - wynikających ze zmian organizacyjnych, zmiana osób upoważnionych do
kontaktu lub odbioru przedmiotu umowy (wskazanych w § 8) oraz ustawowa zmiana stawki podatku
VAT i związana z tym zmiana wynagrodzenia brutto, nie stanowią istotnej zmiany treści umowy
i wymagają tylko pisemnego powiadomienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie.
5. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, Strony poddają pod

rozstrzygnięcie sądu

powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
Załączniki:
Nr 1a - zakresy czynności i częstotliwość konserwacji WER,
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Nr 1b – zakresy czynności i częstotliwość konserwacji

W-wa Centrum, W-wa Wschód, Ciechanów,

Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom.
Nr 2 – wykaz urządzeń wraz z formularzem rzeczowo-cenowym,
Nr 3 – formularz ofertowy Wykonawcy,
Nr 4 – wzór protokołu wykonania usługi
Nr 5 – oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
Nr 6 - zestawienie urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego, podlegających pod ustawę
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych
Nr 7 - kopia polisy OC

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/productlicensing/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…………………
Warszawa, dnia ………2019 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 usług w zakresie konserwacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, znajdujących się w nieruchomościach Poczty Polskiej S.A. na terenie woj.
mazowieckiego, wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych
do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem w/w czynności.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.
………………………………………………………..
(czytelny podpis)

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer
dowodu tożsamości.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy,
a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej
i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa
trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule
umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/ product-licensing/products.aspx w części
Online Services Terms (OST).
8. 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 ………………………………………………..
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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