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UMOWA
zawarta w dniu ............... 2017 roku w Lublinie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, kapitał
zakładowy 774 140 000,00zł (w całości wpłacony), NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, w
ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ul. Moritza
2, 20-900 Lublin, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Grzegorza Kwiatkowskiego – Dyrektora Obszaru Operacyjnego ds. Nieruchomości w Lublinie
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....
NIP: ……………….. REGON: …………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
następującej treści:
Postanowienia ogólne.
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania
odrębnego nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A.
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29.04.2014
roku.
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, polegające na świadczeniu na rzecz
Zamawiającego usługi w zakresie obsługi pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe,
znajdującego się w miejscowości Łuków ul. Konarskiego 2, 21-400 Łuków.
2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:
- Wykonywanie obsługi pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe przy pomocy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia,
- Utrzymanie w pomieszczeniach całodobowej temperatury w wysokości 20ºC,
- Kontrola sprawności wewnętrznej instalacji c.o.,
- Racjonalna gospodarka powierzonym opałem.
- Bieżące rozliczenie zużycia opału
- Prowadzenie książki pracy kotłowni
- Obsługa kotła zgodnie z instrukcją eksploatacyjną dla danego typu kotła
- Utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni wraz z wynoszeniem popiołu
- Prowadzenie prawidłowej, bezpiecznej, i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji
grzewczej
- Zabezpieczenie środków czystości, sprzętu technicznego, odzieży ochronnej i roboczej
dla pracowników, niezbędnej do należytego wykonania usługi.
§ 2.
Termin wykonania umowy - od dnia 15.10.2017r. do 15.04.2018r.
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§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi wymienione w § 1 w oparciu o pracowników
zatrudnionych we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając im:
a)
środki czystości,
b)
niezbędny sprzęt techniczny i pomocniczy,
c)
odzież ochronną i roboczą,
2. Usługi, o których mowa w § 1 będą świadczone przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z
aktualnym poziomem wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania usługi u Zamawiającego :
a) osoby uprzednio przeszkolone w zakresie przepisów i zasad BHP i ppoż.
b) wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do czynności
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących
mieć wpływ na jakość i termin wykonywania usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, przy realizacji usług, obowiązujących wewnętrznych
regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może zatrudnić do wykonywania usługi pracowników Zamawiającego.
7. .
§ 4.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową
podwykonawcom bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Podstawą do rozliczenia za usługi wykonywane przez podwykonawców oraz złożenia przez
Wykonawcę faktury VAT stanowić będą dowody zapłaty za rozliczone usługi podwykonawcom
przez Wykonawcę.
3. Postanowienia umowy dotyczące pracowników Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za czynności podwykonawcy jak za swoje własne oraz za
szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył wykonywanie czynności związanych z
niniejszą umową.
Rozliczenia finansowe między stronami.
§ 5.
1. Wartość przedmiotu umowy w okresie obowiązywania określa się zgodnie z formularzem
ofertowym na łączną kwotę ………. zł netto (słownie:…), plus obowiązujący podatek VAT.
Łączna wartość przedmiotu umowy brutto wynosi ………. zł.
Należność za okres rozliczeniowy wynosi ………..zł netto (słownie:…), plus obowiązujący
podatek VAT.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT wystawioną nie później niż 7 dni od daty
zakończonego okresu rozliczeniowego wykonania usługi.
3. Okresem rozliczeniowym dla usługi świadczonej przez Wykonawcę jest miesiąc kalendarzowy.
4. Należność płatna będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcę na rachunek bankowy podany w fakturze.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może dokonać
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

cesji wierzytelności wynikających z

Płatnikiem faktur VAT wynikających z realizacji niniejszej umowy jest:
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Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie,
ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin,
NIP 525-000-73-13
Wystawione faktury VAT Wykonawca przesyłać będzie na adres:
Poczta Polska SA
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
Plac Wolności 9, 21-500 Biała Podlaska
§ 6.
1. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 525-000-73-13
2. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ……....
Kary umowne.
§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
- 2% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy (określonej w § 5 ust. 1) za każdy dzień
zwłoki w świadczeniu usługi poszczególnych elementów przedmiotów umowy w § 1 ust.2,
licząc od dnia 15.10.2017r wyznaczonego jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy,
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy (określonej w §
5 ust.1).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w
wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy (określonej w § 5 ust. 1).
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 oraz możliwość potrącenia kar umownych z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Wykonawca będzie zwolniony od zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania usługi
spowodowanego zaistnieniem siły wyższej.
5. 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 przedmiotowej umowy
i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Wykonawcę.
6. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień umowy, Wykonawca zostaje zwolniony ze swoich zobowiązań
wynikających z umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
7. Wykonawca, który nie będzie mógł zrealizować swoich zobowiązań ze względu na wystąpienie siły
wyższej jest zobowiązany powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. Po ustaniu siły
wyższej Strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
Rozwiązanie umowy
§ 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy;
b) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
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c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w
wyznaczonym terminie, mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do usunięcia uchybienia w
wykonywaniu umowy, nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie
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. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
winno być dokonane w formie pisemnej
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy.
§ 9.

1. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania usługi,
2.

oraz za osoby świadczące usługę w jego imieniu.
Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy odpowiadać będą za: zaginięcie, uszkodzenie
mienia Zamawiającego jak również osób trzecich, jeżeli zostanie udowodnione powstanie szkody
z ich winy.

Postanowienia końcowe.
§ 10.
Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
- ze strony Zamawiającego: Rafał Panecki
tel.: 83 342-56-24,
- ze strony Wykonawcy: ……………………
tel.: ………………………………….
§ 11.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 12.
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 (tekst jedn. Dz.U. nr 153 z 2003 r.,
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 Wynajmującego 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, zgodnie z załącznikiem do umowy nr 1.
6. W celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca jako administrator danych powierza
Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników na czas realizacji tej
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umowy, oraz w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą realizację jej postanowień.
7. Zamawiający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających powierzone dane
osobowe, o których mowa w 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 spełnić wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

§ 13.
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana w wyniku przekształceń nazwy danej jednostki organizacyjnej będącej Stroną umowy bądź
osób umocowanych do reprezentowania nie stanowi zmiany umowy. O zaistniałych zmianach
Strony powiadomią się pisemnie.

§ 14.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
w Lublinie.
§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 16.
Integralną część umowy stanowią niżej wymienione załączniki:
Załączniki:
nr 1 – oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 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 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jednolity tekst ustawy: Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 – z późniejszymi zmianami).
2. Zobowiązuję się do zachowania w 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.

................................. dn. .................... 2017 r.

..................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby
umocowanej do dokonywania czynności
w imieniu Wykonawcy

