P R O J E K T

UMOWA Nr ………………………………
zawarta w dniu ....................20... r. pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000334972, kapitał zakładowy:
774.140.000 zł, w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON: 010684960,
reprezentowana przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a

…………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz
numer KRS lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta)

reprezentowaną/reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą
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
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie bieżących napraw i konserwacji
wózków widłowych i urządzeń transportu bliskiego.
§2
1. Strony ustalają następujący zakres, warunki wykonywania bieżących napraw i konserwacji wózków
widłowych i urządzeń transportu bliskiego, stanowiących przedmiot umowy:
1) Wykaz urządzeń objętych umową wraz ze wskazaniem miejsc ich użytkowania oraz przewidywanymi
terminami przeprowadzenia poszczególnych czynności zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2) Wszystkie czynności powinny zostać wykonane w miejscach użytkowania urządzeń, w zakresie
obejmującym co najmniej czynności wyszczególnione w Dokumentacjach Techniczno – Ruchowych
oraz instrukcjach wytwórców poszczególnych urządzeń, rozporządzeniem MGPiPS z dnia 29
października 2003 roku (Dz.U. nr 193, poz. 1890) w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
3) Wyłączenia urządzeń z eksploatacji przez Zamawiającego oraz ponowne ich włączenia wymagają
każdorazowo pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Urządzenia wyłączone z eksploatacji
podlegają wyłączeniu z obsługi przez Wykonawcę.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania imiennego wykazu pracowników wykonujących
zlecone usługi, zawierającego imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości oraz ustalenia dokładnego
terminu i sposobu wykonania prac na pięć dni roboczych przed ich planowanym wykonaniem, z
osobą sprawującą bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w § 8.
ust. 1 niniejszej umowy.
5) Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo wstępu na miejsce wykonania zleconych usług na czas
niezbędny do realizacji czynności stanowiących przedmiot umowy.
6) W okresie wykonywania umowy Zamawiający udzieli niezbędnych informacji i konsultacji
w zakresie dotyczącym wykonywania umowy.
7) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za:
a. Terminowe, kompletne i właściwe wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno-techniczne.
b. Szkody w istniejących obiektach i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
c. Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi przeglądami
konserwacyjnymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
8) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie przy
czynnych obiektach.
9) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów porządkowych i organizacyjnych
obowiązujących w obiektach Poczty Polskiej S.A. i na ich terenie oraz wypełniania obowiązków
wynikających z porozumienia o współpracy pracodawców zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.
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10) Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych urządzeń nie może powodować przerw w
ich sprawności użytkowej dłuższych niż czas niezbędny na wykonanie niezbędnych czynności.
11) W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a. Dojazdów do miejsc użytkowania urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy.
b. Zapewnienia we własnym zakresie narzędzi, urządzeń, materiałów i środków konserwacyjnych
niezbędnych do przeprowadzenia prac.
c. Sporządzenia pisemnej oceny stanu technicznego urządzenia zawierającej opis usterki,
uszkodzenia, wady lub awarii wraz z wykazem przewidywanych do wykonania czynności
naprawczych, w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania zleconych usług, niesprawności
urządzenia, które nie zostanie usunięte w ramach realizowanych czynności objętych niniejszą
umową. Sporządzony dokument Wykonawca niezwłocznie przekaże osobie sprawującej nadzór
nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
12) Z każdej wykonanej konserwacji Wykonawca sporządzi wpis w dzienniku konserwacji.
13) Z każdej wykonanej obsługi lub konserwacji Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli
użytkownika oraz Wykonawcy.
14) Wszystkie sporządzone dokumenty Wykonawca będzie przekazywał osobie sprawującej nadzór nad
realizacją umowy ze strony Zamawiającego w terminie do 3-ch dni roboczych poprzedzających
wystawienie faktury VAT .
2. Zamawiający będzie kontrolował zgodność realizacji umowy z jej postanowieniami oraz jakość
wykonywanych przez Wykonawcę usług.
§3
1. Rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi od dnia .............. 2018 roku.
2. Zakończenie wykonania umowy nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku.
§4
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
zryczałtowanej ceny netto za przeprowadzenie obsługi/prac za 1 miesiąc w wysokości ......... zł oraz
naliczonego podatku VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
2. Całkowita wartość zamówienia netto w dniu zawarcia umowy wynosi zł (słownie: ......złotych ) oraz
naliczony podatek VAT wg stawki 23 % w kwocie ....... zł (słownie: ...... złotych ). Łącznie – brutto ...... zł
(słownie: ....... złotych). Wartość zamówienia w podanej wyżej kwocie brutto obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: robocizny, sprzętu, transportu i
ubezpieczenia.
3. Całkowita wartość zamówienia netto nie ulegnie zmianie o kwotę zryczałtowanej ceny netto określonej w §
4 ust. 2 w każdym przypadku włączenia lub wyłączenia z obsługi urządzenia na podstawie postanowień
określonych w § 2 ust. 1. pkt 3 niniejszej umowy.
4. Zryczałtowana cena netto określona w § 4 ust. 1 jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Oddział Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków,
NIP: 525-000-73-13
6. Podstawą wystawienia faktur VAT będą prawidłowo sporządzone i podpisane protokóły wykonania usługi
określone w § 2 ust. 1. pkt 13) niniejszej umowy, uznane przez Zamawiającego za wykonane i odebrane.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP ....................
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP 525-000-73-13.
9. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT
w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po podpisaniu protokółu wykonania usługi.
10. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie z
tytułu realizacji umowy.
§5
1. Kompletność i prawidłowość dokumentów przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie
weryfikowana przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego w
terminach do 3-ch dni roboczych od daty ich przyjęcia.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady (usterki) w wykonaniu umowy lub prawidłowości dokumentów, może
żądać ich usunięcia wyznaczając ostateczny termin bądź nie uznać usługi za wykonaną i odebraną.
Zamawiający sporządzi protokół zawierający wszelkie dokonane ustalenia oraz terminy wyznaczone na
usunięcie wad w przypadku ich stwierdzenia.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu ponownego odbioru.
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących
po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust.
2. umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za zwłokę powstałą w wykonaniu terminowej usługi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10 % całkowitej wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 2. umowy.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 21
dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z dowolnej należności Wykonawcy, a
zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
5. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających kary umowne.
§7
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli strona druga narusza jej
postanowienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
a. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn,
c. gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni lub
zagraża brakiem możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie lub zgodnie z
warunkami realizacji zamówienia określonymi w umowie,
d. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami
niniejszej umowy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć poprawienie lub
dalsze wykonanie zamówienia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30
dni od upływu terminu określonego w niniejszej umowie,
b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych usług,
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Poza przypadkiem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, złożenie odstąpienia od umowy może
nastąpić w terminie 45 dni od dnia powzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu przyczyny
odstąpienia.
§8
1. Bieżący nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będą sprawowali: Wojciech Lisowski,
telefon nr + 48 41 344 51 18, telefon komórkowy nr 510 078 041 lub Wiesław Fronczyk, telefon nr + 48 41
344 51 18.
2. Odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie ........... telefon nr
............., telefon komórkowy nr .......................
§9
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).
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.
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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 (załącznik nr 3).
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
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 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 ustaniu umowy.
10) Zamawiający nadto zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w sposób w pełni
zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – po jego wejściu do stosowania.
§ 10
Zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
1) zmiana terminów określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, że:
a) zmiana będzie wynikała z niezależnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmiana będzie wynikała z udokumentowanych, nie zawinionych przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów prawnych, w szczególności pod
warunkiem wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT,
które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla działania stron
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,
3) zmiany określone w § 2 ust. 1. pkt. 3) niniejszej umowy, które nie wymagają formy pisemnego
aneksu do umowy lecz jedynie pisemnego powiadomienia.
3.
Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a także zmiana osób upoważnionych do
kontaktu z Wykonawcą lub odbioru przedmiotu umowy nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga
pisemnego powiadomienia.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

1.

§ 12
Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Krakowie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1
- „Wykaz urządzeń objętych umową wraz ze wskazaniem miejsc ich użytkowania oraz
przewidywanymi terminami przeprowadzenia poszczególnych czynności”
2. Załącznik nr 2
- „Protokół wykonania usługi” - wzór
3. Załącznik nr 3
- „Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy”
4. Załącznik nr 4
- „Porozumienie o współpracy pracodawców.”
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

