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Załącznik nr 2 do SIWZ

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 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
Nr 0000334972, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony,
NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960, w ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar
Operacyjny ds. Administracji Północ, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, zwaną w treści umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz
numer KRS lub informacja dotycząca wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego, realizowanego zgodnie z przepisami wewnętrznymi
Poczty Polskiej S.A.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na
przemieszczaniu składników majątkowych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. tj.
demontaż/montaż, przenoszenie, ustawienie, załadunek/rozładunek, transport:
a. mebli biurowych (szafy aktowe, szafy ubraniowe, biurka, krzesła, itp.),
b. sprzętu biurowego (urządzenia drukujące, kopiujące itp.).
c. sprzętu komputerowego,
d. dokumentacji biurowej i archiwalnej,
e. sejfy
f. pozostałego wyposażenia (regały, kasety metalowe, szafki kasjerskie)
2. Usługi będą świadczone wewnątrz i na zewnątrz budynków w jednostkach Poczty Polskiej S.A. na
terenie województwa łódzkiego.
3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi polegającej tylko na przenoszeniu,
demontażu/montażu, załadunku/rozładunku. Wówczas Zamawiający zapewni transport
pracownikom Wykonawcy z ul. Obywatelskiej 121/129 w Łodzi do placówek Poczty Polskiej S.A.
zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.
4. Punktem rozpoczęcia usługi i naliczenia czasu pracy jest ustalona godzina wyjazdu pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, z miejsca określonego w ust. 3.
5. Punktem zakończenia usługi i naliczenia czasu pracy jest godzina powrotu do miejsca określonego
w ust. 3.
6. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi kompleksowej. Wówczas
załadunek/rozładunek, montaż/demontaż, przenoszenie, ustawienie oraz transport majątku PP S.A. i
pracowników Wykonawcy zapewni Wykonawca.
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7. W przypadku zlecenia usługi kompleksowej miejscem rozpoczęcia usługi i naliczenia czasu pracy
jest wejście do miejsca, w którym należy rozpocząć realizację usługi. Punktem zakończenia i
naliczenia czasu pracy jest wyjście z miejsca docelowego po realizacji usługi.
8. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 60 % wartości określonej w § 5 ust. 1, a
wykorzystanie pozostałych 40 % uzależnione będzie od zapotrzebowania Zamawiającego,
co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części
umowy.
§2
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia oraz dysponuje środkami
technicznymi i organizacyjnymi, które umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy
(w tym samochody o różnej ładowności).
2. Wykonawca
wykona
przedmiot
umowy,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
i normami, w tym bhp.
§ 3.
Warunki realizacji umowy
1. Zamawiający składać będzie Wykonawcy zlecenia dotyczące zakresu usług i miejsca ich
wykonania drogą elektroniczną, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, przez osoby
wymienione w § 13 ust. 2 lit. a.
2. W zleceniu Zamawiający określi zakres usług, miejsce i termin realizacji, wykaz rzeczy do relokacji
oraz ilość roboczogodzin i pracowników niezbędnych do wykonania usługi.
3. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru usługi na podstawie protokołu odbioru, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość roboczogodzin dla poszczególnych usług, określona w załączniku
nr 1 do umowy została ustalona szacunkowo i wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty. Rzeczywista
ilość roboczogodzin dla poszczególnych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb
Zamawiającego w trakcie trwania umowy przy czym łączna wartość zrealizowanych usług nie
przekroczy kwoty określonej w § 5 ust 1.
5. Usługi będą świadczone w godzinach pracy jednostek, komórek organizacyjnych Poczty Polskiej,
tj. w godź. 7.30 – 15.30, jak również po wcześniejszych ustaleniach w godzinach późniejszych oraz
w soboty i niedziele. Prace po godzinie 15.30 oraz w soboty i niedziele nie spowodują wzrostu cen
ustalonych w załączniku nr 1 do umowy.
§4
Termin realizacji
1. Terminem realizacji umowy jest okres od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r lub
do wyczerpania limitu kwotowego przedmiotu umowy, w zależności od tego, która okoliczność
nastąpi wcześniej .
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia obowiązywania umowy do 6 miesięcy w przypadku
nie wykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania. Zmiana terminu
obowiązywania umowy wymaga zawarcia aneksu za zgodą obu stron.
§5
Warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego łączna wartość nie
przekroczy:
a) wartość netto ………… zł
b) podatek VAT …………. zł
c) wartość brutto ………. zł (słownie: ……………….. …./…).
2. Ceny jednostkowe wymienione w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania
umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją umowy tj. pracy ekipy, zapewnienie
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koniecznych narzędzi, kartonów, pojemników, taśmy i folii do zabezpieczania majątku na czas
transportu, podatki, ubezpieczenia a także koszty transportu w przypadku usługi kompleksowej.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli obu
stron protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, na:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
NIP 525-000-73-13.
5. Zapłata za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr:…………………………, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Obywatelska 121/129
90-940 Łódź
6. Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do
umowy.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
§ 6.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
a) 10 % wartości brutto prac będących przedmiotem danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia
w jego realizacji,
b) za zniszczenie przewożonych/przenoszonych składników majątku– karę stanowiącą
równowartość ich wartości odtworzeniowej,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości brutto umowy,
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości
10 % wartości brutto umowy.
2. W razie zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Należność z tytułu kar umownych można potrącić z dowolnej należności Wykonawcy a naliczanie,
zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
4. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą na skutek siły wyższej, przez którą rozumie
się klęskę żywiołową, huragan, zamieszki uliczne, strajk, itp. niezależnych od woli stron, których nie
mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec.
§7
Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie
14 dni od chwili ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem procedury dotyczącej ujawnienia zniszczeń lub
uszkodzeń przenoszonych składników majątku określonej w § 11 przedmiotowej umowy.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę
sądową.
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§8
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ust 2 i 3.
2. Zmiany nazwy (niewynikające ze zmiany przedsiębiorcy, np. spowodowane wewnętrznymi zmianami
organizacyjnymi Zamawiającego), adresu stron oraz osób wskazanych w § 13 ust. 2 nie wymagają
formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony przekazują w formie pisemnej.
3. Zmiany stawki VAT oraz związane z tym zmiany kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy
wymagają formy aneksu podpisanego przez obie strony.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
a) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
b) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy – w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości,
c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości,
d) Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie przystąpił do wykonywania usług w ciągu trzech dni roboczych, od dnia
otrzymania pisemnego wezwania – w terminie 30 dni od daty przerwania świadczenia usługi,
e) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania zgodnie z umową
– w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego prze Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Ochrona informacji
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 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r., Nr 153 , poz. 1503 z późn. zm.).
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. 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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do umowy.
6. Strony powierzają na zasadzie wzajemności przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których
są Administratorami w celu i zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
7. Strony oświadczają, iż dysponują 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
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osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania określone w przepisach,
o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Strony ponoszą
odpowiedzialność jak administrator danych.
8. Strony oświadczają, że dopełnią obowiązku przeszkolenia osób przetwarzających powierzone dane
osobowe oraz przyznawania stosownych upoważnień.
9. Strony (na pisemny wniosek) zobowiązują się do niezwłocznego dostarczenia sobie wzajemnie
informacji koniecznych do stwierdzenia, że powierzone dane osobowe są przetwarzane oraz
zabezpieczone w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy.
10. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, także po
ustaniu niniejszej umowy.
§ 11
Ustalenie odpowiedzialności
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jak i osobom
trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przenoszonych
składników majątku, zgłoszone przez Zamawiającego bezpośrednio po wykonaniu usługi w
Protokole wykonania usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy, jak również ujawnione
po sporządzeniu Protokołu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca przed przystąpieniem do
realizacji usługi zgłosi Zamawiającemu stwierdzone uszkodzenie lub zniszczenie składników
majątku, które mają zostać przeniesione lub przewiezione.
4. W przypadku ujawnienia zniszczenia lub uszkodzenia przenoszonych składników majątku po
podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zobowiązany
jest złożyć reklamację w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez
Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w przypadku
odmowy uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie na piśmie, podając
uzasadnienie.
6. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie podanym w ust. 5, uznaje się, że
reklamacja została uwzględniona.
7. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne szkody majątkowe lub na osobach
powstałe w związku lub w wyniku wykonywania Przeprowadzki przez Wykonawcę.
§ 12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum
30 000 zł, na okres trwania umowy w razie zniszczeń przenoszonego/przewożonego sprzętu
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii ubezpieczenia Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykupić
nową polisę i przedstawić ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej
polisy. W przeciwnym razie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w
terminie 7 dni od daty wygaśnięcia polisy i w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz treść SIWZ..
2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby
podane poniżej:
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a. ze strony Zamawiającego:
 Adrian Marciniak – Wydział Administracji w Łodzi
tel.: 502 015 870, e-mail: adrian.marciniak@poczta-polska,
 Danuta Płuciennik – Wydział Administracji w Łodzi
tel: 502 015 610, e-mail: danuta.pluciennik@poczta-polska
b. ze strony Wykonawcy:
 ........, tel.: ........, , e –mail.: .........
3. Osoby wymienione w ust. 2 lit. a są odpowiedzialne za zgłaszanie potrzeb, uzgadnianie terminu
wykonania usługi, ustalanie ilości pracowników i roboczogodzin, nadzór nad prawidłowością i
terminowością realizacji niniejszej umowy, monitorowanie należytego wykonania umowy, naliczanie
kar umownych.
4. 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.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników,
skierowanych do prac (realizacji umowy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 1 dzień przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości (zał. nr 3 do umowy),
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz
numer rejestracyjny (zał. nr 3 do umowy)
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu
6. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Łodzi.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Zestawienie cenowe
2. Wzór protokółu odbioru usługi.
3. Wykaz pracowników i pojazdów

Wykonawca:

Zamawiający:
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nr ref: PI/EL/AAA/06/Przeprowadzki/2017

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………………..

Zestawienie cenowe

rodzaj usługi
Lp.
usługa przenoszenia, załadunku/rozładunku,
1 montażu/demontażu, ustawiania

cena netto 1 rbh

usługa kompleksow a strefa I
2 miasto Łódź
usluga kompleksowa strefa II
powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni,
3 pabianicki
usługa kompleksowa strefa III
powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski,
tomaszowski, opoczyński, piotrkowski,
bełchatowski, łaski, sieradzki, zduńsko wolski,
poddębicki, łęczycki, miasto Piotrków Trybunalski,
4 miasto Skierniewice
usługa kompleksowa strefa IV
powiaty: wieruszowski, wieluński, pajęczański,
5 radomszczański
Razem:

6

…………......…………………
ZAMAWIAJĄCY

ilość rbh

wartość netto

vat

849

-

zł

23,00%

-

zł

220

-

zł

23,00%

-

zł

95

-

zł

23,00%

-

zł

70

-

zł

23,00%

-

zł

50

-

zł
zł

23,00%

-

zł
zł

…………......…………………
WYKONAWCA
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nr ref: PI/EL/AAA/06/Przeprowadzki/2017
Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………..
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Miejsce, data i godzina
rozpoczęcia realizacji usługi

Miejsce, data i godzina
zakończenia realizacji
usługi

Ilość
Uwagi
Ilość
pracowników np. transport PP
roboczogodzin wykonujących SA, usługa
kompleksowa i
usługę
inne

Potwierdzam wykonanie usługi:
a) należycie
b) nie należycie
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

Imię i nazwisko……………………

Imię i nazwisko…………………………….

Data:………………………………..

Data…………………………………………

Podpis……………………………..

Podpis……………………………………….
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nr ref: PI/EL/AAA/06/Przeprowadzki/2017
Załącznik nr 3 do umowy …………………

Wykaz pracowników Wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektu Poczty Polskiej
S.A., skierowanych do pracy przy wykonywaniu zadania.
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 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.
Dokument tożsamości
Lp.

podpis

uwagi

Nazwisko i imię
Nazwa

Seria i numer

Wykaz pojazdów Wykonawcy uprawnionych do wjazdu na teren obiektu Poczty Polskiej
S.A., skierowanych do pracy przy wykonywaniu zadania.
Lp.

marka pojazdu

numer rejestracyjny pojazdu

Podpis Wykonawcy: ……………………………
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