UMOWA NR ……../2017 (wzór)
W dniu .................. 2017 roku w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 –
940 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS 0000334972, NIP:
525-000-73-13, REGON 010684960 kapitał zakładowy: 774.140.000,00 zł w całości wpłacony, zwaną
w treści Zamawiającym,:
reprezentowaną przez:
1. …………………………………
2. …………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
.............................................. z siedzibą w ................................. przy ulicy ............................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez .................................... pod
numerem ..................., będącym płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer
identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym …......
/ …………………………………przedsiębiorcą zamieszkałym ……………………………………………,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………z siedzibą ……………, ,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP.........................., PESEL……………….Regon .......................
reprezentowanym przez:
1.
...........................
2.
...........................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanych
na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG , które miałyby wpływ na ważność umowy i są
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr
……, prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A., w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego na Remont budynku administracyjno – biurowego przy ul.
Pieniężnego 21 w Olsztynie zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
wykonaniu: Remontu budynku administracyjno – biurowego przy ul. Pieniężnego 21 w Olsztynie
w oparciu o przedmiar robót, kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do umowy i dokumentację
projektową –załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na …………… 2017 roku.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na …………… 2017 roku.
§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia …………….. 2017 roku.
§4
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru :
branża budowlana: - w osobie .....................………… posiadającego uprawnienia budowlane nr
…………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności................................................. ..................................... wpisanego na

listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ................................................. koordynator
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j. t. Dz.U. 2016 poz. 290z późn. zm)
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie ………… posiadającego uprawnienia
budowlane nr. …………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności ..................................... wpisanego na listę członków
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr
4. Zmiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie jak też powołanie nowych, nie stanowi
zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony, z zastrzeżeniem ust.
5.
5. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić tylko po dostarczeniu przez Wykonawcę
odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nowa osoba posiada wymagane przez
Zamawiającego uprawnienia.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego
się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i
zbędne materiały, odpady i śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w należytym
porządku.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom GUNB, do
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia
im danych i informacji wymaganych tą ustawą
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.
5. Wykonawca oświadcza, iż podejmuje się wykonania robót z zachowaniem przepisów bhp i p.poż
oraz zabezpieczenia przedmiotów ruchomych i nieruchomych.
6. Wykonawca wykona zlecone roboty siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami terminy
wykonania przedmiotów tych umów zabezpieczające dotrzymanie terminów wykonania robót
określonych w niniejszej umowie
8. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten
zakres w niniejszej umowie.
§6
1. Materiały i urządzenia własne wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10-ustawy Prawo
Budowlane.
2. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z
Polską Normą lub aprobatę techniczną.
§7
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego wyliczonego
w kosztorysie ofertowym /załącznik nr 1 do umowy/ i wynosi: .................. zł netto + VAT
23%.................................
Razem
brutto
.........................zł
słownie:…………………………….………
2

Zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót objętych zamówieniem nie mogą spowodować
przekroczenia /tj.: podwyższenia/ wartości umownej zamówienia określonej na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia w ust. 1 zapewni:
a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy
b) pracę w czynnym budynku
c) zabezpieczenie stanowiska i sprzątniecie po jej zakończeniu każdego dnia

d) wydzielenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych podczas robót na elewacji - ( daszki nad
wejściami, zadaszenia przejść)
e) sporządzenie przez kierownika budowy planu BIOZ + montaż tablic
f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Konserwatora Zabytków
g) ogrodzenie placu budowy
h) przenoszenie mebli
§8
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1. Zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu celem ich odebrania.
2. Prowadzenie na bieżąco książki obmiarów i dziennika budowy
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do
wiadomości publicznej jakie uzyskał o Zamawiającym w związku z realizacją umowy, zarówno w
trakcie jej trwania jak i po zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej – bez
ograniczeń czasowych.
4. Każdy pracownik Wykonawcy lub Podwykonawcy wchodzący na teren obiektu złoży stosowne
zobowiązanie poprzez złożenie podpisu na wykazie pracowników którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do umowy.
5. Wykonawca, po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do prac przedstawia Inspektorowi
Nadzoru - do akceptacji wykaz pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac (realizacji
umowy).
6. Pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na teren obiektu pocztowego na podstawie wykazu
pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac, wskazanych przez wykonawcę,
zaakceptowanego przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Białymstoku.
7. Pisemne zezwolenie (zaakceptowany wykaz) wydaje się na okres wykonywania prac, z określeniem
planowanego terminu realizacji umowy, zaś wstęp odbywa się za okazaniem dokumentu
tożsamości pracownikowi obiektu.
8. Inspektor Nadzoru przekaże wartownikowi zaakceptowany wykaz pracowników wykonawcy
uprawnionych do wstępu na teren obiektu …………..
9.

Wstęp do wybranych
pomieszczeń możliwy jest wyłącznie w obecności pracowników
zatrudnionych w w/w pomieszczeniach .

10. Wykaz osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować.
Każda zmiana osób zatrudnionych wymaga aktualizacji wykazu.
11. Zamawiający zastrzega, że pracownicy Wykonawcy nie posiadający odpowiednich upoważnień
nie zostaną wpuszczeni na teren miejsca wykonania przedmiotu umowy.
§9
Strony postanawiają, że kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu samego faktu istnienia wad nie dających się usunąć w przedmiocie odbioru w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru;
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień przerwy;
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)
za zwłokę w przekazaniu terenu budowy
oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w
wykonaniu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy;

b)

za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 20zł za każdy dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po wyznaczonym terminie odbioru końcowego robót;
c)
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
d)
za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych wynagrodzenia określonego
tą fakturą za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z winy Wykonawcy w szczególności gdy:
a) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i
nie podjął jego wykonywania pomimo wezwania w okresie 5 dni od daty wezwania,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie wznowił ich pomimo
wezwania w okresie 5 dni od daty wezwania,
e)
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób drastycznie naruszy zobowiązania
umowne.
f)
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstąpienia.
g) W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie
niewykonania w/w obowiązku Zamawiający przy udziale Inwestora Zastępczego dokona
czynności spisu inwentaryzacyjnego skutecznie jednostronnie bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
h) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt teren budowy i przekaże go Zamawiającemu wraz z
pełną dokumentacją. W przypadku nie wykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona
zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeżeli szkoda przewyższa sumę kar umownych strony zastrzegają prawo do odszkodowania do
wysokości powstałej szkody (damnum emergens i lucrum cessans - szkody rzeczywistej i
przewidywanych korzyści), przy czym zapłacone kary zaliczone są w takich wypadkach na poczet
odszkodowania (art. 484 § 1 k.c.).
§ 10
1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu każdą gotowość wykonanych robót do odbioru w
dzienniku budowy - brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru danych robót.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od
daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości części zamówienia i całego
zamówienia do odbioru i potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru
oraz zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może żądać ponownego wykonania
robót na koszt Wykonawcy albo obniżyć wynagrodzenie.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru zamówienia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
a) Odbiór częściowy za wykonane roboty w danym miesiącu.
b) Odbiór końcowy komisyjny całości robót
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny wynikający z rękojmi termin odbioru przedmiotu umowy celem
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 11

Termin rękojmi wynosi .......... lat licząc od daty końcowego odbioru.
§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
6 % ostatecznej ceny ofertowej po negocjacjach( brutto), t.j.; kwotę
..........................
słownie: ................................................................................................... złotych w dniu podpisania
umowy w formie...................................................................................
2. Jeśli kwoty zostaną zdeponowane na rachunku bankowym to zostaną zwrócone Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej.
3. 70% zabezpieczenia - zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę
robót budowlanych i uznania ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych
4. Pozostałe 30 %, zabezpieczenia wymienionego w ust.1, służące do pokrycia roszczeń w ramach
rękojmi zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
5. Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu kary umowne,
odszkodowania, oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego
6. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona należycie umowy, a prace te
wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie wykonania umowy, to
będzie on miał również prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego, na którym było przechowywane zabezpieczenie.
7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo pokrycia szkody z posiadanego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
§ 13
1. Wykonawca wystawi faktury przejściowe i końcową
umowy.

w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu

2. Faktury VAT należy wystawić i przekazać na adres;
Poczta Polska SA Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku
Ul. Kolejowa 26
15-959 Białystok
NIP:525-000-73-13
§14
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi tj. protokółem odbioru robót i kosztorysem zamiennym
(sporządzonym zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych na
podstawie obmiaru robót) .
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykona zamówienie przy pomocy podwykonawców, na których
Zamawiający wyraził zgodę , ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi po zapłacie przez niego
za zakres robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca zobligowany jest przed
wystawieniem faktur końcowych przedłożyć zamawiającemu dowód zapłaty oraz oświadczenie
podwykonawcy o jej otrzymaniu.
§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności tej zmiany.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów,
a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub odbioru przedmiotu umowy
nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.
§16
1. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.

2. 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. z 2003r Nr 153 poz. 1503).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2 także
po wygaśnięciu niniejszej umowy.
5. 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.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych
swoich pracowników na czas i w celu realizacji niniejszej umowy (identyfikacji tych osób na terenie
Zamawiającego), oraz w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą realizację postanowień
umowy.
7. 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. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy, Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.
t. Dz.U. 2016 poz. 290z późn. zm)
§ 18
Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd powszechny w
Białymstoku.
§ 19
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
Formularz ofertowy (ostateczny) i Kosztorys ofertowy ( po negocjacjach)
Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
Wykaz pracowników – wzór
Oświadczenie pracowników – wzór
Porozumienie

1.
2.
3.
4.
5.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCY

WZÓR
Załącznik nr 3
do Umowy nr…
z dnia ................

Wykaz pracowników Wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektu Poczty Polskiej Spółka
Akcyjna, skierowanych do prac przy wykonywaniu zadania
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

Lp

Nazwisko i imię

Nazwa

1.

2.

3.

Dokument tożsamości
Seria i
Przez kogo
numer
wydany
4.
5.

Uwagi
6.

WZÓR
Załącznik nr 4 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z
umowy 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 (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych
do wiadomości publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej
umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

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

WZÓR
Załącznik nr 5
do Umowy nr…
z dnia ................

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy
pomiędzy następującymi pracodawcami:
1. Pocztą Polską S.A. działającą poprzez

..................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

w ...............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą *

a
2.
..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą *

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez
to Zamawiającego / Zleceniodawcę oraz Wykonawcę / Zleceniobiorcę.
§1
Pracodawcy – strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że ich pracownicy /
osoby świadczące dla nich pracę wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
..................................................................................................................................................
(adres miejsca wykonywania pracy)

– zwanym dalej miejscem pracy w okresie od ………..

do……… .

* Niepotrzebne skreślić
§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem
ds. bhp w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w miejscu pracy osobom bezpiecznej
i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora ds. bhp w zakresie przedmiotowego porozumienia
w osobie
....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)

……………….…………………………………………………………………………………………...
(telefony kontaktowe, adres e-mail)

który sprawować będzie nadzór osobiście nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Koordynator będzie w szczególności
realizował zadania wskazane w § 4.
§4
Koordynator ma prawo i obowiązek do:
1. Sprawowania faktycznego nadzoru nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które
jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
2. Egzekwowania przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez
wydawanie wszystkim osobom, które jednocześnie wykonują pracę w tym samym
miejscu poleceń ustnych i pisemnych.
3. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz poprawy stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
4. Wnioskowania do Pionu Infrastruktury o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości
i poprawę stanu bhp i ochrony przeciwpożarowej.
5. Współdziałania ze służbą bhp oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom, które jednocześnie
wykonują pracę w tym samym miejscu poprzez m.in. wspólne kontrole, przekazywanie
służbie

bhp

i

ochrony

przeciwpożarowej

wniosków,

zaleceń

oraz

informacji

o nieprawidłowościach.
6. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia lub procesu pracy w razie
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, klientów lub
innych osób.

7. Niezwłocznego

odsunięcia

od

pracy

pracownika

zatrudnionego

przy

pracach

wzbronionych oraz osoby, która swoim zachowaniem, sposobem wykonywania pracy
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia własnego lub innych osób.
8. Zobowiązania wykonawcy prac stwarzających znaczące zagrożenia (np. budowlane,
remontowe,

techniczne,

środowiskowe)

do

opracowania

i

przedstawienia

do zaopiniowania przez służbę bhp Poczty Polskiej S.A. instrukcji bezpiecznego
wykonywania tych prac i przekazania jej wszystkim pracodawcom, których pracownicy/
osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują pracę w tym samym miejscu.
9. Zobowiązania wszystkich pracodawców, których pracownicy/ osoby świadczące dla nich
pracę wykonują pracę w tym samym miejscu, o których mowa w ust. 8, aby zapoznali
tych pracowników z właściwą instrukcją.

§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania,
w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę:
1. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane
będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia
zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
2. Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest
dostarczenie pisemnej informacji do Zamawiającego / Zleceniodawcy prac przez
Wykonawcę / Zleceniobiorcę, potwierdzającej spełnienie formalnych wymagań przez
swoich pracowników / osób świadczących dla niego pracę w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych
prac, w formie oświadczenia (załącznik nr 1 do Porozumienia).
3. Pracodawca - Zamawiający / Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (jeżeli jej posiadanie jest
wymagane dla danego obiektu),
3) przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych
z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu,
4) przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
5) udostępniania pracownikom posiadanych pomieszczeń higienicznosanitarnych.
4. Pracodawca - Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) organizacji procesów pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
2) przekazania na wniosek pracodawcy Zamawiającego / Zleceniodawcy dokumentacji
potwierdzających informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
3) przekazania koordynatorowi ds. bhp imiennego wykazu osób, które będą wykonywać
prace oraz osób organizujących i nadzorujących prace na każdej zmianie roboczej
oraz każdorazowe przekazywanie zmian w tym zakresie,
4) zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną
instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz informacją o zagrożeniach
dla zdrowia i życia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3),
5) przestrzegania ustalonych i przekazanych przez Zamawiającego / Zleceniodawcę
innych procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
6) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę
do przebywania wyłącznie w miejscach (obszarach budynku), które zostały
im udostępnione do wykonywania przedmiotu umowy,
7) zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
umowy, spełniającego wymagania przepisów. Na żądanie Zamawiającego /
Zleceniodawcy zobowiązany jest udostępnić dokumentację potwierdzającą
sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń.
8) informowania koordynatora ds. bhp o planowanym terminie realizacji prac pożarowo
niebezpiecznych, nie później niż na dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem.
5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
dokonuje

zespół

powypadkowy

powołany

przez

pracodawcę

poszkodowanego

pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności
przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.

§6
Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w tym samym miejscu są zobowiązane
do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej.

§7
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia
wszystkim osobom wykonującym pracę na terenie jednostki / komórki organizacyjnej
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony

przeciwpożarowej. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp
i ochrony przeciwpożarowej.

§8
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w formie aneksu
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

Porozumienie zawarto ...........................................................................
(miejscowość i data)

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

Zamawiający / Zleceniodawca

……………………………………………..

Wykonawca / Zleceniobiorca

……………………..………………….

Załącznik nr 1 do Porozumienia

OŚWIADCZENIE
Wykonawcy / Zleceniobiorcy
..................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w …...........................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Wykonawcą / Zleceniobiorcą zgodnie z umową ……………. z dnia ……….
zawartą z Pocztą Polską S.A. działającą poprzez
....................................................................................................................................................
(pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej)

w ….............................................................................................................................................
(miejscowość)

zwanym dalej Zamawiającym / Zleceniodawcą

OŚWIADCZA, że pracownicy / osoby świadczące dla niego pracę w miejscu …………………
…………………………….......................................

- wskazanym w § 1 Porozumienia

o współpracy pracodawców, których pracownicy/osoby świadczące dla nich pracę
jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im
bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawującego
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w okresie od ………..

do……….. :

1. posiadają:
1) kwalifikacje niezbędne do wykonywania obecnych prac,
2) zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku,
3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia bhp,

2. będą w czasie pracy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie
robocze w postaci (należy wymienić) : …………………………………………………………
3. będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy
(należy wymienić) : ……………………………………………………………………………….

Wykonawca:

Zamawiający:
14

