Nr rej. Zamawiającego:

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR
zawarta w dniu ……………..… roku w Poznaniu pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 525000-73-13, Regon: 010684960, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, reprezentowana
przez:
1. …………………… – ……………………………
2. …………………… –…………………………..
na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, z siedzibą przy ul.
Głogowskiej 17, 60-943 Poznań, które jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................., z siedzibą w............................... przy ulicy.............................., kod
pocztowy....
-..........,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy............................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:..............., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / kapitał zakładowy w wysokości ………… zł –
wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych) NIP: ……………, Regon: …..… zwanym
w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. …………………… – ……………………………
2. ……………………. - …………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ............................................................ zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy.
............................., kod pocztowy ...-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z
siedzibą w ....................... przy ulicy .............., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: …………. zwanym
w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy zgodnie z art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane
są:
1. a) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na
zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne
instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i
środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
b) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu
prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
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2. wykonanie usługi pomiarów:
a) instalacji elektrycznych zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r.-„Prawo budowlane” art. 62 ust. 1
pkt 2, i polskimi normami, a w szczególności:
− pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
− pomiary rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
− pomiary skuteczności ochrony od porażeń przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania +
próby działania wyłączników różnicowo – prądowych),
− badanie i pomiar elektryczny instalacji piorunochronnej.
b) oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz.
719) oraz polskimi normami, a w szczególności:
− pomiar natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej, w strefie otwartej, przy urządzeniach p-poż,
− sprawdzenie czasu zadziałania oświetlenia,
− kontrola ładowania akumulatora,
− konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz współdziałanie z innymi urządzeniami
przeciwpożarowymi
w obiektach zarządzanych przez Pocztę Polską S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
1
Nieruchomości w Poznaniu na obszarze: ……………………. .
Szczegółowy zakres usług, stanowiący przedmiot umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do umowy.

§2
1. Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami
prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.
Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych i awaryjnego
oświetlenia oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu Wykonawca sporządzi protokół .
Protokół powinien zawierać:
- datę wykonania przeglądu, pomiarów,
- nr protokołu,
- oznaczenie obiektu (adres),
- rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich
norm i
przepisów,
- tabelaryczne zestawienie poszczególnych punktów wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- wykaz usterek i nieprawidłowości, ze wskazaniem miejsca ich usunięcia tj. w formie schematu lub
szczegółowego opisu
- określenie zaleceń pokontrolnych,
- informacja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji,
2. Usługi wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w dniach pracy danego obiektu
Zamawiającego, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmniejszenia ilości
obiektów przeznaczonych do wykonywania usług maksymalnie o 10%. Z tytułu tego ograniczenia
Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
4. Adresy obiektów z ilością punktów pomiarowych, w których usługi stanowiące przedmiot umowy będą
realizowane, określa Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 do
2
umowy .
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Sposób realizacji usług
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i bierze na
siebie odpowiedzialność za wszelkie błędy w wykonaniu usługi.
2. Wykonawca winien dokonać badania zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami
prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm
(Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez
wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).
3. Wykonawca poświadcza, że posiada uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa
umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.
4. Osoby biorące bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy zobowiązane są posiadać niezbędne
kwalifikacje:
− osoba wykonująca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisująca
protokoły z tych pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do
wykonywania pomiarów ochronnych.
W przypadku, gdy pomiary wykonuje osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym E, protokół musi być
sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym D.
Wykaz osób biorących bezpośredni udział w pracach ujęty jest w Załączniku nr 3 do umowy, który jest
integralną jej częścią.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe w trakcie realizowania usługi
oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym
uwzględnieniem wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, których prowadzenie określają
paragrafy 32 i 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563).
6. Po wykonaniu kontroli Wykonawca sporządzi protokół określający zakres kontroli, opis usytuowania
przewodów, stwierdzone nieprawidłowości wraz ze schematem punktów, w których stwierdzono usterki,
zalecenia i ocenę przydatności do eksploatacji instalacji lub poszczególnych przewodów.
7. Protokoły z wykonania usługi pomiarów na obiektach wskazanych w Załączniku nr 1.1, 1.2, 1.3 do
3
umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ul. Głogowska
17, 60-943 Poznań.
8. Przekroczenie terminu określonego w § 4 umowy uznaje się jako nie dotrzymanie warunków umowy.

Termin realizacji umowy
§4
4
Termin wykonania usług będących przedmiotem umowy wynosi … dni od daty jej zawarcia. W przypadku
zawarcia umowy na więcej niż jedną część, czas realizacji jednej części nie może być dłuższy niż 30 dni.
Protokoły wykonania kompletu usług danej części muszą zostać przekazane Zamawiającemu nie później niż
po 30 dniach od podpisania umowy, kolejne protokoły za drugą część nie później niż po 60 dniach od
5
podpisania umowy, kolejne protokoły za trzecią część nie później niż po 90 dniach od podpisania umowy.
za wykonane części stanowiącą Załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 do umowy.

Zobowiązania stron
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem czynności określonym w Załączniku nr 2 do
umowy sprzętem legalizowanym,
b) świadczenia przedmiotu umowy przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej,
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zapis zostanie dostosowany w zależności od części na którą zawierana będzie umowa
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Zapis zostanie odpowiednio dostosowany w zależności na ile części zawarta zostanie umowa tj. na 30dni, 60, dni lub
90 dni.
5
Zapis zostanie odpowiednio dostosowany w zależności na ile części zostanie zawarta umowa.
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c) realizowania usług przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy, a w przypadku ich
zmiany, każdorazowego, pisemnego aktualizowania przedmiotowego wykazu; w takim przypadku do
wykazu należy załączyć potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień. Zmiana osób, o których
mowa powyżej, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
d) usuwania i utylizacji we własnym zakresie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy,
e) realizowania usług przy pomocy osób przeszkolonych w zakresie zasad BHP i ppoż.,
f) stosowania obowiązujących wewnętrznych regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych
przez Zamawiającego,
g) informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na termin
wykonywania usług,
h) uwzględnienia reklamacji dotyczących jakości wykonania usług stanowiących przedmiot umowy na
zasadach określonych w § 10 umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do punktów wykonywania pomiarów,
b) weryfikacji pod względem ilościowo-wartościowym protokołów o których mowa w § 3 ust. 6 i 7
umowy,
c) zapłaty za wykonany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany
poprawić w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową podwykonawcom
bez zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z niniejszą umową.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz za osoby
świadczące usługę w jego imieniu.
7. Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy odpowiadać będą za:
a) zaginięcie, uszkodzenie mienia Zamawiającego jak również osób trzecich,
b) zaginięcia przesyłek pocztowych,
jeżeli w postępowaniu karnym zostanie udowodnione powstanie szkody z ich winy.

1.
2.

3.
4.
5.
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§6
W zakresie nadzoru nad realizacją umowy występuje „Poczta Polska S.A.” Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest
Kierownik Wydziału ……………………………………..…..
6
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego w załączniku 1.1,1.2,1.3 od
poz.
do poz. jest:
− nr tel.: …………………..……..
− e-mail: .........................................
Kierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu, może wyznaczyć inną osobę do
kontaktów w sprawie realizacji umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.
Zmiana ta nie powoduje zmian treści niniejszej umowy.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:
− nr tel.: ………..
− e-mail: ………..
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W
razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową
została stronie prawidłowo doręczona.
W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.

zapis zostanie dostosowany w zależności od części na którą zawierana będzie umowa
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1.

2.
3.
4.

5.

Wartość przedmiotu umowy
§7
Strony ustaliły za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy maksymalne wynagrodzenie w
wysokości:
− netto:
……….………… zł
− podatek VAT:
…………….…. zł
− brutto:
…………….….. zł
00
(słownie brutto: ……………………………….………… zł /100)
Wartości netto za wykonanie usług objętych umową określone są w Załączniku nr 1.1, 1.2,1.3 do
7
umowy .
Wyliczenie należności za wykonanie usługi w danym obiekcie odbywać się będzie na podstawie wartości
8
netto określonych w Załączniku nr 1.1,1.2,1.3 do umowy .
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów do i z miejsca wykonywania usług oraz sporządzenia
stosownych protokołów i opinii z pomiarów instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i
przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszelkie inne czynności związane z realizacją umowy oraz wynikające z tego opłaty będą wykonane na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Rozliczenie finansowe między stronami
§8
1. Podstawą wystawienia faktury/rachunku*, będą dostarczone do siedziby Zamawiającego protokoły
potwierdzające wykonanie usług we wszystkich obiektach wskazanych w Załączniku nr 1.1,1.2,1.3 do
9
umowy .
2. Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
……………………………….- w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
5. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.
6. Fakturę/rachunek należy wystawić na :
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań
Na fakturze należy umieścić :
• Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) zamawiającego: 525-000-73-13
• Przedmiot umowy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, awaryjnego oświetlenia oraz
przeciwpożarowych wyłączników prądu
• Informację, że usługę zrealizowano na podstawie umowy nr……..
7. Fakturę/rachunek należy przesłać/przekazać na adres Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar
Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
8. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę (podmiot)
trzecią cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji umowy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku,
gdy zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Warunkiem
wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową i
zastosowanie, których jest wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
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Kary umowne
§9
1. Zamawiający z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
umowy;
b) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy z
wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej;
c) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu pomiarów instalacji dla danego obiektu z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony
po upływie terminu określonego w § 4 umowy.
d) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub nie wykonania reklamacji, w wysokości
100,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury/rachunku*, na co Wykonawca wyraża
zgodę, przy jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych
dokonywać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 6 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej
szkody.

1.
2.
3.

4.

Reklamacje
§ 10
Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość świadczonych usług.
Zamawiający może zgłosić reklamację w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie 14
dni od dnia, wykonania usługi.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej rozpatrzenie w terminie
2 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku uwzględnienia reklamacji ponowne wykonanie usługi w terminie
7 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy
§ 11
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego
wypowiedzenia umowy w następujących sytuacjach:
10
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy;
2) gdy zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
4) pięciokrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy
5) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia
umowy;
6) trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania reklamacji, w okresie obowiązywania
umowy.
2. 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 12
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
10

zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia
jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są
wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz
podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi do
tych ustaw.
2. W niniejszej Umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

§ 14
Ochrona informacji
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn.
zm.).
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu niniejszej 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 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 ( Załącznik Nr 4 do umowy).
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w
celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych, w zakresie
ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Strony
ponoszą odpowiedzialność jak administrator danych.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po wygaśnięciu
umowy.

§ 15
1. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody stron wyrażonej pisemnie w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności za wyjątkiem ust. 2 oraz § 5 ust. 1 lit. c umowy.
2. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o tych zmianach. Zmiany
takie nie są zmianami niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 i nie wymagają formy pisemnej w formie
aneksu.
3. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym
rzeczowo w Poznaniu.
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§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
* zapisy zostaną dostosowane na etapie zawierania umowy

Załączniki:
1. Formularz asortymentowo - cenowy
2. Szczegółowy zakres usług
3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji umowy
4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do umowy

Szczegółowy zakres usług
- wykonywanie oględzin oraz pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, pomiarów awaryjnego
oświetlenia oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach podległych Pionowi Infrastruktury w
Poznaniu

1. Zakres usług obejmuje dokonanie:
a) Oględzin instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania
obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie
wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia
przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
b) Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu
prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

2. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i
aparatów (zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2.2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – t.j. Dz.
U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) co najmniej raz na 5 lat. Zakres kontroli powinien
obejmować sprawdzenie między innymi:
1) Kontrola ogólna :
a) prawidłowość doboru urządzeń,
b) prawidłowości montażu urządzeń,
c) czy przybory i urządzenia nie są uszkodzone,
d) czy nie występują uszkodzenia tras kablowych oraz innych elementów,
e) czy istnieje dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, czy nie wykonano samowolnych zmian w
podłączeniach,
f)

czy ilość zabezpieczeń jest wystarczająca,

g) czy prawidłowo opisane tablice rozdzielcze,
h) czy występują inne stwierdzone
bezpieczeństwa ludzi albo mienia.

nieprawidłowości

mogące

spowodować

zagrożenie

2) Pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych jedno - i 3 fazowych
3) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania : pomiar impedancji pętli zwarciowej,
4) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania : pomiar rezystancji uziemienia,
5) Wykonanie próby zadziałania wyłączników różnicowoprądowych.
6) Sprawdzenie właściwego doboru zabezpieczeń,
7) Badania i pomiar elektryczny instalacji piorunochronnej:
−

sprawdzenie ciągłości instalacji

−

sprawdzenie prawidłowości połączeń

−

pomiar rezystancji uziemienia uziomu piorunochronnego

3. Pomiar oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r.,
poz. 719) oraz polskimi normami a w szczególności:
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a) pomiar natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej, w strefie otwartej, przy urządzeniach ppoż,
b) sprawdzenie czasu zadziałania oświetlenia
c) kontrola ładowania akumulatora, konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu
oraz współdziałanie z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi.
Przyrządy używane do pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
11

Termin wykonania usług będących przedmiotem umowy wynosi … dni od daty jej zawarcia. W przypadku
zawarcia umowy na więcej niż jedną część, czas realizacji jednej części nie może być dłuższy niż 30 dni.
Protokoły wykonania kompletu usług danej części muszą zostać przekazane Zamawiającemu nie później niż
po 30 dniach od podpisania umowy, kolejne protokoły za drugą część nie później niż po 60 dniach od
12
podpisania umowy, kolejne protokoły za trzecią część nie później niż po 90 dniach od podpisania umowy.
za wykonane części stanowiącą Załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

11

Zapis zostanie odpowiednio dostosowany w zależności na ile części zawarta zostanie umowa tj. na 30dni, 60, dni lub
90 dni.
12
Zapis zostanie odpowiednio dostosowany w zależności na ile części zostanie zawarta umowa.
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Załącznik nr 3 do umowy
Wykaz osób które będą uczestniczyć przy realizacji umowy
Informacja o posiadanych kwalifikacjach

Lp.

nazwisko imię osoby

Nr i seria
dowodu
osobistego

1

2

3

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe
niezbędne do
wykonania
zamówienia
4

Zakres
wykonanych
usług
(odpowiednio
wpisać/kontrola
stanu
technicznego
przewodów)
5

Podstawa do
dysponowania
wymienionymi
osobami*

6

................................. dn. ....................………..r.
...................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
osoby umocowanej do dokonywania
czynności w imieniu Wykonawcy
..................................................
pieczątka firmy
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Załącznik Nr 4 do umowy

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z umowy 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 w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych 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 i Nazwisko
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