PROJEKT

Umowa nr .....................................
zawarta w dniu ....................... r. w ....................... pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod Nr 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał
zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, w ramach której działa Pion Infrastruktury,
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, zwaną w treści
umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON,
kapitał zakładowy, a w przypadku spółki akcyjnej również informacja o wpłaceniu kapitału
zakładowego, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub informacja dotycząca wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, adres zamieszkania
w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące
kontrahenta)
zwaną/zwanym* w treści umowy Wykonawcą
reprezentowaną/reprezentowanym* przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
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.
§ 1. Przedmiot i zakres umowy.
1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowych przeglądów i pomiarów instalacji
elektrycznych i odgromowych oraz badania opraw oświetlenia awaryjnego i wyłączników
przeciwpożarowych prądu, zwanych dalej pomiarami,
Miejsca lokalizacji obiektów (z podanymi adresami), w których wykonane zostaną pomiary,
rodzaje pomiarów i ich ilości, oraz ceny jednostkowe przedstawia załącznik nr 1 do umowy.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące wykonania
pomiarów przedstawione zostały w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr
2 do umowy.
§ 2. Termin i warunki wykonania usługi.

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości usługi w nieprzekraczalnym terminie 60
dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
Przez termin wykonania całości usługi rozumie się datę podpisania przez obie strony
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 7 potwierdzającego realizację
przedmiotu umowy zgodnie z terminem oraz zakresem umowy.
§ 3. Oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. Kserokopie świadectw kwalifikacyjnych uprawnionych
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2.

3.

pracowników stanowią załącznik nr 5 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi oraz
technicznymi obiektów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy i że uwzględnione
zostały one w ustalonym wynagrodzeniu, że posiada odpowiednią liczbę wykwalifikowanych
pracowników, że pomiary będą prowadzone pod nadzorem Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej
umowy.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy.
1.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac - w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania
umowy, przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania pomiarów
określający (z dokładnością dwu dni) datę wykonania pomiarów z poszczególnych
nieruchomościach, wraz z wykazem osób przeprowadzających te pomiary.
2. Zamawiający – w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania harmonogramu
poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub o ewentualnych uwagach do harmonogramu.
3. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu, Wykonawca
dokona jego korekty w terminie kolejnych 3 dni roboczych. Harmonogram wykonania
pomiarów po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 6 do umowy.
4. W przypadku konieczności zamiany pracownika realizującego usługę, Wykonawca
poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w dniu dokonania tej zmiany,
jednak jeszcze przed przystąpieniem do wykonania usługi przez pracowników Wykonawcy.
Brak aktualizacji listy spowoduje niedopuszczenie pracowników Wykonawcy do wykonania
czynności objętych umową, co potraktowane będzie na równi z niewykonaniem usługi
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych drobnych usterek stwierdzonych
podczas wykonywania pomiarów, nie wymagających zastosowania dodatkowych materiałów
np. dokręcenia poluzowanych gniazd, wyłączników, połączeń przewodów, założenie mostka
w gniazdku lub oprawie, zerowanie gniazd przewodem „PEN” itp. Koszt usunięcia tych
usterek zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
6. Po wykonaniu badań poszczególnych obiektów Wykonawca dostarczy odpowiednim
przedstawicielom Zamawiającego, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. b1, c1, d1, e1, protokoły
pomiarowe sporządzone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej umowy pogrupowane na części zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z
częściowymi protokołami odbioru dokumentacji poszczególnych części przedmiotu umowy.
7. Po wykonaniu całości przedmiotu umowy tj. wszystkich realizowanych przez Wykonawcę
części, w tym po przekazaniu wszystkich protokołów częściowych odbioru dokumentacji, o
których mowa w § 4 ust. 6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu podpisany
przez siebie protokół odbioru końcowego. Zamawiający ustosunkuje się do treści protokółu w
terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Podpisany przez Zamawiającego protokół
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych
na danym obiekcie, zidentyfikowane zostaną instalacje lub punkty pomiarowe nie
wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy, dla których należy dodatkowo wykonać
badania w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest o
tym fakcie poinformować Zamawiającego.
9. Badania dodatkowych punktów nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zostaną
wykonane przez Wykonawcę na oddzielne zlecenie Zamawiającego i będą one wycenione
po cenach jednostkowych określonych w niniejszej umowie.
10. Wykonanie przez Wykonawcę badania pomiarów punktów dodatkowych przekraczających
ilość podaną w załączniku nr 1 do umowy bez zlecenia i akceptacji Zamawiającego, będzie

1

Niepotrzebne skreślić
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traktowane jako zakres prac nieokreślonych w niniejszej umowie i nie będzie rodziło po
stronie Zamawiającego obowiązku dodatkowej zapłaty.
§ 5. Zobowiązania Zamawiającego
1.

2.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewniania na czas trwania umowy dostępu do obiektów i
pomieszczeń pracownikom wymienionym w wykazie osób przeprowadzających pomiary o
którym mowa w § 4 ust. 1.
Zamawiający zobowiązuje się do usuwania przeszkód technicznych lub organizacyjnych
stwierdzonych przez Wykonawcę, utrudniających lub uniemożliwiających właściwe
zrealizowanie przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o zaistniałych
zmianach w przedmiocie i warunkach realizacji umowy.
§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy

1.
2.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczanie terenu robót oraz za prawidłowe prowadzenie
prac pod względem BHP, p.poż. i ochrony środowiska.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu wykonania
usługi podczas jej realizacji:
a) mieniu Zamawiającego,
b) pracownikom Zamawiającego oraz ich mienia,
c) osobom trzecim i ich mieniu.

§ 7. Wartość umowy
Łączna wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi (łącznie dla części I1, II1, III1, IV1) ……… zł
netto (słownie: … ………………………. zł 00/100), należny podatek VAT 23% w kwocie
…………….zł, brutto ……… zł (słownie: …………………………………………… zł 00/100),
w tym:
1
- część I (Biała Podlaska) : …… zł netto (słownie: …………………………… zł 00/100), …… zł
brutto (słownie: …………………………… zł 00/100),
- część II (Lublin)1: …… zł netto (słownie: …………………………… zł 00/100), …… zł brutto
(słownie: …………………………… zł 00/100),
1
- część III (Sandomierz) : …… zł netto (słownie: ………………………… zł 00/100), …… zł brutto
(słownie: …………………………… zł 00/100),
- część IV (Zamość)1: …… zł netto (słownie: …………………………… zł 00/100), …… zł brutto
(słownie: …………………………… zł 00/100),
z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 ¸9.
§ 8. Termin i warunki płatności wynagrodzenia
1.

2.
3.
4.

Należność za wykonanie usługi uregulowana zostanie jednorazowo dla każdej części
zamówienia, przelewem po wykonaniu całego realizowanego przez Wykonawcę zakresu
umowy, w tym odbiorze i akceptacji przez Zamawiającego protokołów pomiarów wszystkich
obiektów zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, oraz dostarczeniu podpisanego przez obie
strony protokołu odbioru końcowego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
Wypłata należnej kwoty wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień dokonania zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP 525-0003
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5.
6.
7.
8.

73-13.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada
NIP…………………… .
Faktury należy wystawić na podstawie protokołu, o którym mowa w § 4 ust.7 i doręczyć na
adresy podane w § 15 ust. 1.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności na osobę
trzecią.
Koszty związane z usunięciem nieprawidłowości w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi ponosi Wykonawca.
§ 9. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
jak również z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5%
wartości umowy brutto określonej w § 7, tj. łącznie ………… zł brutto (słownie:
1
1
……………………….…… zł 00/100), w tym cześć I -……….. zł ; część II - …….. zł ; część III
1
1
- …….. zł , część IV - …….. zł .
Strony ustalają, że:
a) 100% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
b) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w formie …………… nie
później niż w dniu podpisania umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi ona
mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze żądanie.
Część zabezpieczenia (70%) zamówienia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia jego
wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała cześć
zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§ 10. Kontrola wykonania usługi

1.
2.
3.

4.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli Wykonawcy w zakresie
wynikającym
z przedmiotu umowy.
W imieniu Zamawiającego kontroli prawidłowego wykonania umowy dokonywać będą
koordynatorzy wskazani w § 15.
W przypadku wad protokółu z pomiarów Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę bez
zwracania przekazanego protokółu wyznaczając termin na usunięcie wad. Nie zwalnia to
Wykonawcy od dotrzymania terminu wykonania usługi.
W przypadku upływu terminu wykonania usługi w czasie sprawdzania przekazanego
protokółu przez Zamawiającego termin ten zostaje przesunięty o ilość dni, które upłynęły od
daty jego przekazania do dnia otrzymania pisma o stwierdzonych usterkach.
Pismo o stwierdzonych wadach protokółu zostanie przesłane przez Zamawiającego mailem i
w formie pisemnej przesyłką za potwierdzeniem odbioru. Za termin otrzymania pisma przez
Wykonawcę uznaje się termin wysłania go mailem.
4
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§ 11. Odszkodowania i kary umowne
1.

2.
3.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, określonej w § 7 dla poszczególnych części,
za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi, w stosunku do poszczególnych terminów
podanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie, stanowiącym
załącznik nr 6 do umowy oraz wysokości 0,5 % wartości łącznej umowy (łącznie dla
realizowanych przez Wykonawcę części w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2
ust. 1.
b) w wysokości 30 % wartości brutto łącznej umowy (łącznie dla realizowanych przez
Wykonawcę części), określonej w § 7, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w wysokości 30 % wartości brutto łącznej umowy (łącznie dla realizowanych przez
Wykonawcę części), określonej w § 7, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryły wartości szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim przekazaniu
Wykonawcy noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności
wynikających z jego faktur.
§ 12. Ochrona informacji

1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.).
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 zakończeniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art.
23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego
paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (zał. nr 3).
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 w celu i w zakresie umożliwiającym 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. 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.
8. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
zakończeniu umowy.

§ 13. Zmiany warunków umowy
5
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1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie, jeżeli zmienią się przepisy prawne, w
szczególności nastąpi zmiana stawki 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.
§ 14. Warunki odstąpienia lub rozwiązania umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do
odszkodowania dla Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego,
d) Wykonawca przerwał realizację umowy, nie wykonuje przez okres 7 dni roboczych od
daty doręczenia pisemnego wezwania do podjęcia realizacji umowy,
e) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie nie zaprzestał wykonywania określonej czynności lub nie rozpoczął
wykonywania czynności zgodnie z umową,
f) Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego,
g) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z
przeznaczeniem,
h) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków ochrony informacji, o których mowa w § 12.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie w okolicznościach, o których mowa w ust.1 i 2,
może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej oraz podaniem przyczyny
odstąpienia lub rozwiązania umowy.
§ 15. Ustalenia końcowe
1. Zamawiający ustanawia koordynatora do spraw związanych z:
realizacją całej umowy – Marek Wierzchoń, tel. (81) 710 63 04,
Marek.Wierzchon@poczta-polska.pl
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin,
a)

oraz koordynatorów do bieżącej współpracy i realizacji poszczególnych części umowy
osoby:
b) Część I (Biała Podlaska) umowy - Marek Ulita, tel. (83) 342-56-03 lub 502 015
086, Marek.Ulita@poczta-polska.pl
Pion Infrastruktury , Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
1
Pl. Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska ,
c) Część II (Lublin) umowy - Izabela Supryn- Kosmala tel. (81) 710-63-10 lub
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502 015 241, Izabela.Supryn-Kosmala@poczta-polska.pl
Pion Infrastruktury , Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin1,
d) Część III (Sandomierz) umowy - Grzegorz Skoczek, tel. (15) 833-16-34 lub 502
015 345, Grzegorz.Skoczek@poczta-polska.pl
Pion Infrastruktury , Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Żeromskiego 12, 27-600 Sandomierz1,
e) Część IV (Zamość) umowy - Bogusława Suszek, tel. (84) 638-01-69 lub 502 015
262, Boguslawa.Suszek@poczta-polska.pl
Pion Infrastruktury , Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
1
ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość .

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela/i do spraw związanych z bieżącą współpracą
w osobie/ach:
a) ……………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………..
3. Zmiana w wyniku przekształceń nazwy jednej ze stron umowy, adresu bądź osób
umocowanych do reprezentowania oraz przedstawicieli stron wymienionych w § 15 ust. 1 i 2
nie stanowi zmiany umowy. W takim przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej strony o zmianach wraz z dowodem ich zaistnienia.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, o każdej zmianie adresu i
oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz wystawiania i nadsyłania faktur
są następujące:
a) Zamawiający:

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. W. Moritza 2
20–900 Lublin
b) Wykonawca:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem za pośrednictwem poczty,
jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu na powyższe adresy.
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 spowoduje ten skutek, że pismo wysłane na
wskazany powyżej adres uznaje się za doręczone także wówczas gdy zostanie zwrócone z
powodu nieaktualnego adresu.
7. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu z
zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
9. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.
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10. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1 - 6.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1) załącznik nr 1 – Wykaz punktów pomiarowych
2) załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3) załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu tajemnicy
4) załącznik nr 4 – Porozumienie o współpracy Pracodawców
5) załącznik nr 5 – Kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników Wykonawcy
6) załącznik nr 6 – Zatwierdzony harmonogram wykonania pomiarów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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