Warszawa, dnia 15 luty 2016 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, w oparciu o wewnętrzne przepisy Poczty
Polskiej S..A., na:
Wykonanie remont w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie
- remont pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ.

1. Informacje o Zamawiającym:
1) Zamawiający: POCZTA POLSKA S. A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa;
2) postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego Poczta
Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie, ul.
Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa;
3) adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/31, 00-941 Warszawa;
4) adres e-mail Zamawiającego: waldemar.gregajtys@poczta-polska.pl
5) numer telefonu: (22) 505 33 89 ; 500 287 362
6) strona internetowa: www.poczta-polska.pl;
7) postępowanie o zamówienie odrębne, prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego.
2. Negocjacje z Wykonawcami:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty, na każdym etapie przedmiotowego postępowania.;
2) Negocjacjom podlegać mogą wszystkie warunki zamówienia. Na negocjacjach zostaną
ustalone ostateczne warunki umowy;
3) W trakcie negocjacji, Wykonawcy zobowiązani zostaną do złożenia ofert ostatecznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlanych w
pomieszczeniach budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie - remont
pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ
2) Szczegółowy opis robót - przedmiar robót , stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
4. Oferty częściowe, oferty wariantowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych,
dopuszczających odmienny, niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania
zamówienia;
2) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie danych Podwykonawcy oraz
części zamówienia, której wykonanie powierzy temu Podwykonawcy.
5. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego czas realizacji przedmiotowego zamówienia – nie dłuższy
niż 6 tygodni od daty podpisania umowy.
6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgłaszanie uwag przez Wykonawców:
1) Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia. Termin zadawania pytań upływa na 3 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający może zdecydować, czy udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po
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2)

terminie;
Wykonawcom przysługuje przed złożeniem ofert, prawo zgłaszania
do postanowień SIWZ, dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.

zastrzeżeń

7. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
8. Modyfikacja SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji SIWZ na każdym etapie postępowania.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarcze, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę, między innymi podpisujących ofertę,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
3) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
4) wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę w zakresie porównywalnym
z przedmiotem
zamówienia – co najmniej dwóch - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i prawidłowo ukończone, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wartość brutto każdej wykazanej pracy nie może być mniejsza niż 35 000,00 zł;
5) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne
zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców na każdym etapie
postępowania do uzupełnienia dokumentów i / lub złożenia wyjaśnień, dotyczących złożonej
oferty.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ oraz załącznikami do niej;
2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3) ofertę należy złożyć zgodnie z treścią druku Formularz ofertowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
4) ofertę należy złożyć na piśmie – pod rygorem jej nieważności;
5) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na
język polski i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu
za wiążącą uznaje się wersję polskojęzyczną;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna lub
konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, a dokumenty wyszczególnione w pkt 9 ppkt 1 SIWZ muszą być złożone
przez każdy podmiot oddzielnie. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie korespondencja kierowana będzie do pełnomocnika;
7) dokumenty wyszczególnione w pkt 9 ppkt 1, ppkt 5 - w zakresie dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, ppkt 6 – dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub
kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę
uprawnioną do reprezentacji. Dokument wskazany w pkt 9 ppkt 1 może być złożony
również w postaci samodzielnie pobranego przez Wykonawcę wydruku z właściwej strony
internetowej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kserokopii
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potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pozostałe dokumenty składane
są w oryginale;
8) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób nie budzący
wątpliwości, poprzez przekreślenie treści podlegającej poprawie w sposób umożliwiający
odczytanie poprawianej treści oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
złożeniem oświadczeń i dokumentów, wchodzących w skład oferty;
10) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
11) ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i zapewniającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz opisać w poniższy sposób:
firma i siedziba Wykonawcy
nr tel. i faxu
POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie
Dział Inwestycji i Remontów
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa – pokój nr 615 (sekretariat), VI piętro
oferta na: „Wykonanie remontu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie remont pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ”

12) w dowolnym momencie, przed upływem terminu do składania ofert, każdy Wykonawca
może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być dokonane według takich samych wymagań, jak złożenie pierwotnej oferty.
Dodatkowo na kopercie Wykonawca musi umieścić napis „ZMIANA OFERTY” względnie
„WYCOFANIE OFERTY”.
13) Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego
danych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej. Cena ofertowa musi obejmować
wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cenę ofertową, Wykonawca wyliczy w oparciu o kosztorys ofertowy
sporządzony na podstawie otrzymanych przedmiarów robót. Tak uzyskaną wartość netto
zamówienia należy przenieść do Formularza ofertowego oraz powiększyć o wartość
obowiązującego podatku VAT.
14) w przypadku omyłek w obliczaniu ceny, Zamawiający za podstawę przyjmie ilość
jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.
11. Wadium:
1) Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawców wniesienia wadium.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ogólne Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej www.poczta-polska.pl. Informacje dotyczące danego
Wykonawcy Zamawiający przekazuje faxem lub mailem. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje Wykonawca przekazuje faxem lub mailem, a na żądanie
Zamawiającego również w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji drogą elektroniczną. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu
ofertowym adres elektroniczny, z którego będą prowadzone w imieniu Wykonawcy
negocjacje oraz wskazać uprawnioną do nich osobę. Adres elektroniczny Zamawiającego
wskazany jest w pkt 1.4 SIWZ;
2) osobami uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
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a) w sprawach przedmiotu zamówienia - Sławomir Klimkowski tel. 502 015 313, .
b) w sprawach dokumentacji przetargowej – Ewa Kozakiewicz, tel. 22 505 30 58.
14. Miejsce i termin składania ofert:
1) oferty należy składać w: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Warszawie, Dział Inwestycji i Remontów, ul. Świętokrzyska 31/33,
00-941 Warszawa, pok. Nr 615 (sekretariat), VI piętro, w terminie do dnia 22 lutego
2016 roku, do godz. 11:00.
2) Zamawiający otwarcia ofert dokona bez udziału Wykonawców, gdyż przedmiotowe
postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r.
kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w oparciu
o wewnętrzne przepisy Poczty Polskiej S.A.
15. Wybór Wykonawcy.
Po zakończeniu negocjacji Zmawiający dokona wyboru Wykonawcy, któremu przekaże umowę
do podpisu. Pozostałym Wykonawcom zostanie przekazana informacja o zakończeniu
postępowania.
17. Jawność postępowania:
1)
2)
3)

postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny;
Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, nie są udostępniane jakiekolwiek dokumenty
wewnętrzne Poczty Polskiej S.A., związane z niniejszym postępowaniem;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania albo części
postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

18. Formalności jakie należy dopełnić, przed zawarciem umowy:
1) realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta
przez Zamawiającego;
2) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie
z zapisami pkt 12 niniejszej SIWZ,
b) polisę ubezpieczeniową OC na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa robót,
c) w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę podmiotów występujących wspólnie –
Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą ich współpracę w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub notariusza (jeżeli uprawnienie do podpisania oferty
nie wynika z załączonych do oferty dokumentów).
19. Warunki udzielenia zamówienia:
1) jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu w niniejszym postępowaniu jest
zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Poczty Polskiej S.A. przekazana
na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub
zobowiązania do zawarcia umowy.
2) projekt umowy zawiera załącznik nr 4do SIWZ.
Załączniki do SIWZ
1. Przedmiar robót
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz wykonanych prac
4. Projekt umowy wraz z załącznikami
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Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz

ofertowy

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Adres do korespondencji
Adres zamieszkania Wykonawcy
(dotyczy osób fizycznych)
Osoba upoważniona do kontaktu
i negocjacji, w tym podpisywania
formularza (-y) ofertowego (-ych)
po negocjacjach
Telefon / Faks
Adres e-mail:
NIP
REGON

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego
na „Wykonanie remontu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie - remont
pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ”
prowadzonym przez Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Warszawie , Dział Inwestycji i Remontów ; adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/33,
00-941 Warszawa:
1. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia, zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie prac: za cenę netto ............... zł plus ..................... zł VAT, co daje cenę
brutto

.......................

złotych

(słownie:

...................................

…………………........................................... złotych brutto), w tym:
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3. Oświadczamy, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji umowy.
4. Zamówienie zrealizujemy w terminie .... tygodni (nie dłuższym niż 6 tygodni) od daty podpisania
umowy.
5. Zobowiązujemy się do udzielenia ….. miesięcznej gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy)
na wykonane prace i ..... miesięcznej rękojmi za wady (nie mniej niż 36 miesięcy), od daty
końcowego odbioru prac.
6. Termin związania niniejszą ofertą wynosi …………. dni (nie mniej niż 60 dni).
7. Oświadczamy,

że

wykonamy

pełen

zakres

robót

własnymi

siłami

/

przy

udziale

Podwykonawców*

W przypadku zlecenia części zakresu robót podwykonawcom należy wypełnić tabelę
poniżej.
Planuję (-emy) zlecić podwykonawcom wykonanie następujących prac:

Dane Podwykonawcy
(nazwa, adres, siedziba)

Lp.

Zakres zleconych robót
( należy określić nazwę kosztorysu
ofertowego, dział i pozycje, w których
zawarto roboty wykonywane przez
podwykonawcę)

Wartość netto
zleconych robót

1.

2.

3.

8. Zobowiązujemy się do:
-

powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,

-

przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami).

9. Oświadczamy, że Wykonawcy znane są przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej
za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej
konkurencji.
10. Oświadczamy (dot. Wykonawców oraz Pełnomocnika, o ile będzie posiadał pełnomocnictwo
wystawione przez Wykonawców; w przypadku gdy Pełnomocnik nie będzie posiadał
pełnomocnictwa – należy sporządzić dodatkowe oświadczenie), że:
-

nie wszczęto wobec Firmy, którą reprezentujemy postępowania upadłościowego, nie jest
ona postawiona w stan likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,
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-

w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła
Poczcie Polskiej S. A. szkody,

-

Firma, którą reprezentujemy nie pozostaje z Pocztą Polską S.A. w sporze,

-

Firma, która reprezentujemy nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej
wykonanie zamówienia,

-

w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma, która reprezentujemy nie zrealizowała
nienależycie umowy zawartej z Pocztą Polską S.A., nie wyrządzając szkody Poczcie Polskiej
S.A..

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy z Zamawiającym na warunkach w niej określonych/ ustalonych w trakcie negocjacji.
12. Ofertę wraz z dołączonymi do niej dokumentami lub oświadczeniami składamy na ..............
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr ............... .
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. .............................................................................................................................. str. .................
2. ............................................................................................................................... str. .................
3. ............................................................................................................................... str. ...................
4. ............................................................................................................................... str. ...................
5. ............................................................................................................................... str. ...................
6. ............................................................................................................................... str. ...................
7. ............................................................................................................................... str. ...................
.................................................dnia …….............. 2016 r.
(miejscowość)

............................................
(podpis osoby uprawnionej)
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załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonanych prac
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie odrębne prowadzone w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego na „Wykonanie remontu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w
Warszawie - remont pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ”
Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ oświadczamy,
że reprezentowana przez nas Firma zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat następujące prace :
Nazwa zamówienia/
nazwa i adres
Zamawiającego

Wartość
zamówienia
(brutto)

1

2

Daty wykonania
Przedmiot
zamówienia
3

Początek
4

Koniec
5

Uwaga: Proszę załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w tabeli roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.
……………………. dn. ………………………
……………………………………………...

/podpis osoby uprawnionej/
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Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA

Projekt

zawarta w dniu ............................. 2016 roku,
pomiędzy: POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisanym do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, z siedzibą w 00-940 Warszawa przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, kapitał zakładowy 774.140.000 zł wpłacony w całości, NIP: 525-000-73-13,
REGON: 010684960, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) ........................

-

..............................................................,

a firmą
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: ..............., kapitał zakładowy …………… wpłacony w całości, NIP: …………,
REGON: ………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1)...............................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą pod nazwą
.............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................. ..................
........................ pod numerem .................................., NIP: …………, REGON: ………… zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont w budynku przy ul.
Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie - remont pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ.
2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele remontowo-budowlane.
3. Uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia robót wynikają z tego, że: Pan (i) ..........................,
posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Nr .......................
i jest członkiem .......................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: ........................
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy ze względu
na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe.
5. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie umowne zostanie
rozliczone na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do umowy.
6. Roboty będą wykonywane w użytkowanym obiekcie.
§ 2.
1. Na przedmiot umowy, określony w § 1 ust.1 umowy, składa się zakres robót, obejmujący roboty
remontowe branży budowlanej.
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia:
1) Przedmiar robót wraz z opisem, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2) Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca wykona roboty z należytą starannością oraz z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Wykonawca wykona roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, wskazanych
w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do umowy.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca powierzając wykonanie umowy
Podwykonawcom, odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje działanie.
§ 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów nie wymienionych szczegółowo w
kosztorysie, a potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Termin rozpoczęcia realizacji zakresu umowy ustala się na dzień wprowadzenia na budowę.
2. Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustala się na 6 tygodni od daty wprowadzenia na
budowę.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach oferowanych
w formularzu ofertowym i protokole z negocjacji, które stanowią załącznik nr 3 do umowy.
§6
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 3-ch dni roboczych od daty zawarcia
umowy.
§ 7.
1. Zamawiający powołuje następujących inspektorów nadzoru inwestorskiego: - inspektor nadzoru
robót budowlanych – .......................
2. Inspektor nadzoru budowlanego działa w granicach umocowania określonego przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz.1118
z późn. zm.) i w granicach umocowania nadanego jemu umową.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy – ........................., nr tel. ………………..
4. Zmiana osób wymienionych w ust.1 i 3 nie wymaga formy aneksu.
§ 8.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zakupu i dostawy - loco teren robót - wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania
powierzonego zakresu robót budowlanych.
2. Prowadzenia dziennika budowy.
3. Zapewnienia swoim pracownikom oraz osobom trzecim na terenie robót bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.
§ 9.
1. Wykonawca stwierdza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których realizowane będą
roboty, a w szczególności z możliwościami urządzenia zaplecza technicznego
i zaopatrzenia w media, drogami dojazdowymi i że uwzględnił je w swojej ofercie.
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także
zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składał i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze,
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od daty rozpoczęcia robót
do dnia ustalonego w protokole odbioru robót.
6. Ilekroć jest mowa o terenie robót remontowych, rozumie się przez to powierzchnię obiektu oraz
teren poza obiektem, zajęty przez Wykonawcę w celu wykonania robót.

§ 10.
1. W okresie od protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do protokolarnego odbioru robót przez
Zamawiającego - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie
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robót, a także poza nim, ale pozostające w związku z realizacją robót oraz szkody będące
następstwem zdarzeń losowych, w tym zalania, ognia, huraganu oraz innych tego typu zdarzeń
i w związku z tym Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, zapewni - na okres od daty
protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do daty protokolarnego odbioru robót przez
Zamawiającego - polisy ubezpieczeniowe na kwotę nie niższą niż wartość niniejszych robót,
obejmujące odpowiedzialność cywilną Wykonawcy w powyższym zakresie z tytułu:
1) zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, spowodowanego działaniem bądź
zaniechaniem Wykonawcy,
2) szkód na osobie, w tym w szczególności z tytułu następstw wypadków, w wyniku których
doszło do śmierci lub kalectwa, spowodowanych działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na
terenie robót, jak i do osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie
robót,
3) zniszczenia robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas
wykonywania robót albo ich wstrzymania.
2. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu w dniu
podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis i dokumentów
ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki
ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko jako ogólne zmiany
wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.
1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

1.

§ 11
W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien:
1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na
terenie prowadzonych robót – zał. Nr 5 do umowy.
2) dostarczyć, zamontować i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, itp.,
których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych.
Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót powinny być prowadzone w taki sposób,
by nie zakłócać, więcej niż to jest niezbędne do realizacji zadań umownych, warunków pracy
użytkowników pozostałego terenu. Ograniczenie zakłóceń do niezbędnego minimum odnosi się
także do warunków dostępu i użytkowania dojść do budynków i dróg publicznych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie prowadzonych robót
i w jego otoczeniu.
Wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami
i kosztami, jakie mogą powstać w związku z zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować
Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty i straty.
§ 12.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych .
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 Prawa
Budowlanego, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiom
co do jakości, stawianym przez Zamawiającego.
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów: aprobatę techniczną, Deklarację Zgodności, certyfikat
na znak bezpieczeństwa a także inne prawnie określone dokumenty wyrobów dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania - na żądanie Zamawiającego - jakości wykonanych robót. Badania te wykonane
będą na koszt Wykonawcy.
§ 13.
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, jest wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie z formularzem ofertowym i protokołem negocjacji stanowiącymi załącznik
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2.
3.
4.
5.
6.

nr 3 do umowy na kwotę netto: ................. zł (słownie złotych: .........................................),
powiększoną
o należny podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto: ................zł (słownie złotych: ..................).
Wykonawca oświadcza, że posiada NIP .......................
Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 525-000-73-13.
Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego, określając go jako: Poczta Polska S.A.
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie,
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z powodu niestarannego
lub niekompletnego obliczenia ceny oferty.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji należności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 14.
1. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokonywane będą:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ustaleniu przez inspektora
nadzoru ilości i jakości wykonanych robót,
2) odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy, któremu podlegać będą całkowicie
zrealizowane i zakończone roboty przewidziane do wykonania niniejszą umową,
dokonywany przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru.
3) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji.
2. Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Inspektor
nadzoru ma dwa dni robocze na dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
3. Czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy muszą rozpocząć się
w ciągu trzech dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
w dzienniku robót gotowości do takiego odbioru.
4. Na okoliczność odbioru końcowego robót zostanie spisany protokół.
1.

2.
3.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

§ 15.
Ustala się następujący tryb rozliczania robót:
1) na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 14 ust.4 umowy
Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru,
2) termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, przy czym
za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wszystkie należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego
na konto Wykonawcy, podane na fakturze.
W razie opóźnienia płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki
w wysokości ustawowej.
§ 16.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
2) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót (§ 14 ust.4
umowy).
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do usuwania
zaistniałych wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej
wadzie. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej określonym terminie, Zamawiającemu
przysługuje prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 17.
Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
robót objętych umową, stwierdzone w okresie rękojmi.
Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy od daty odbioru robót
(§ 14 ust.4 umowy).
W okresie rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane przepisami
kodeksu cywilnego.
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§ 18.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia
podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania części lub całości zabezpieczenia
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy,
a w szczególności stwierdzenia odstępstw od ustaleń Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz kosztorysu ofertowego, stosowania niewłaściwych materiałów,
nieprawidłowości stosowanych reżimów technologicznych w prowadzeniu robót, a także
w przypadku niedotrzymywania umownego terminu zakończenia robót.
3. Wartość zabezpieczenia, które wniesie Wykonawca stanowi kwotę: ........ zł (słownie złotych:
......................................), a więc 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w formie ....................................
5. W ciągu 30 dni od daty bez usterkowego odbioru robót zostanie zwrócone 70% wartości
wniesionego zabezpieczenia.
6. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służąca do pokrycia roszczeń, które mogą pojawić się
w okresie gwarancji lub rękojmi na wykonane roboty, zostanie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie terminu gwarancji lub rękojmi za wady.
7. Jeżeli zobowiązanie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew na rachunek Wykonawcy i z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 19.
Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych
w kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie.
Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Wykonawca, mimo podpisania umowy, nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty jej
podpisania,
2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru, nie wykonuje
robót zgodnie z warunkami umowy,
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na
okres dłuższy niż 7 dni, o ile przerwanie to nie nastąpiło z winy Zamawiającego,
4) Zgłoszono wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub też wydany został nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy lub Wykonawca dokonał zrzeczenia się swego majątku na rzecz osób trzecich.
W każdym z wymienionych w ust. 2 przypadków nastąpi też przepadek na rzecz
Zamawiającego wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający może także odstąpić od umowy gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających
z realizacji umowy,
2) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.
Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,
dokonać komisyjnie - z udziałem inspektora nadzoru - inwentaryzacji wykonanych robót,
zabezpieczyć teren prowadzonych robót oraz opuścić go w terminie podanym przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie rozliczone w oparciu o zakres robót wykonanych,
według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

§ 20.
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania, stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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3.
4.
5.
6.
7.

1) za zwłokę w wykonaniu robót remontowo-budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót remontowo-budowlanych
w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień
zwłoki,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót remontowo-budowlanych z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień przerwy,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie robót remontowo-budowlanych.
Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 13 ust.1 umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.
Jeżeli Wykonawca będzie obciążony karami, to Zamawiający może potrącić przewidziane
w umowie kary pieniężne z dowolnej należności Wykonawcy.
Zapłata lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji robót zgodnie
z umową.
Kary umowne będą dokumentowane notą księgową.

§ 21.
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej
i technicznej oraz organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503), z późniejszymi zmianami.
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1
w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie
istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1 także po wygaśnięciu niniejszej umowy (zał. Nr 4).
4. Niżej podpisane osoby reprezentujące Wykonawcę potwierdzają, że są świadome
odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz
będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności,
o której w niej mowa, a także zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych swoich pracowników w celu i w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą
realizację postanowień umowy.
7. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych,
w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
8. Zamawiający
oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi
zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 – 39 ustawy
z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.
zm.), oraz spełnia wymogi określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy.
W zakresie przestrzegania tych przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak
administrator danych.
§ 22.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem §7 ust. 4.
2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

14

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postępowania cywilnego.
§ 23.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu
i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:
1) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa;
2) Wykonawca: ................................................................................
2. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem
poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe
adresy.
3. 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.
§ 24.
Umowę niniejszą, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
Nr 1 - Przedmiar robót wraz z opisem,
Nr 2 - Kosztorys ofertowy,
Nr 3 - Formularz ofertowy i protokół z negocjacji,
Nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy,
Nr 5 - Porozumienie o współpracy pracodawców dot. zapewnienia im bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do umowy

15

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy

Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy na
„Wykonanie remontu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie - remont
pomieszczeń I piętra na potrzeby BŁKZ”
1. 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 (jednolity tekst ustawy: Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503 z późniejszymi
zmianami).
2. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji nie ujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z realizacją przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

Data:........................................................................................................................
Imię, nazwisko, (nazwa podmiotu):........................................................................

Podpis Wykonawcy:................................................................................................

Załącznik nr 5 do umowy
do Procedury BHP – Komunikowanie się
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POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują roboty remontowe w budynku
przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie

dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o
ustanowieniu koordynatora ds. bhp
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy
następującymi pracodawcami:
1. Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa
(nazwa jednostki organizacyjnej)
a
2. ……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)
§ 1.
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym
miejscu, zwanym dalej miejscem pracy.
§ 2.
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§ 3.
Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie ……………………………………..,
który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp, nad
przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.
§ 4.
Koordynator ma prawo:
1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy.
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.
5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.
6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub
innych osób.
§ 5.
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również
w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
I. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą
spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia
zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
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II. Podstawą dopuszczenia do prac na terenie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w
Warszawie
1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich.
2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp.
3. Posiadanie
przez
pracowników
środków
indywidualnej
ochrony,
odzieży
i obuwia roboczego.
4. Zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoż., obowiązującymi w budynku przy ul.
Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie
5. Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych.
6. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac.
III. ……………………………………….(nazwa firmy - zewnętrznego pracodawcy) będzie
przekazywała do prac na terenie w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie,
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt II. 1-6.
Każdorazowo przed delegowaniem pracownika, firma będzie dostarczała pisemną informację
do Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie, Dział Inwestycji i
Remontów, potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania
zleconych prac.
IV …………………………………………………(nazwa firmy zlecającej pracę), zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego oraz
przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych.
2. Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową.
3. Zapoznania pracowników z instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji.
4. Udostępnienia
pracownikom
posiadanych
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
i środków higieny osobistej. Udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej na zasadach
przyjętych w ………………………………………………………………………..
5.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku dokonuje zespół powypadkowy, powołany przez zakład pracy poszkodowanego
pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności
przedstawiciela drugiej strony.
6. Pracownicy …………………………………………….. w miejscu pracy zobowiązani są
do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.
§ 6.
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§ 7.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
Porozumienie zawarto w …………………., dnia ... …………………2016 r.
Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

1. ............................................................

2. ....................................................................
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