Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr …..
zawarta w dniu................. 2018 roku w Poznaniu pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy
774 140 000 zł – w całości wpłacony,
reprezentowaną przez:
1) ……… - ………… działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …….. z dnia ………
2) ……… - ………… działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …….. z dnia ………
na rzecz Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości, Wydział Zarządzania
Nieruchomościami ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, który jest jednostką organizacyjną Poczty Polskiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.........................., z siedzibą w..................... przy ulicy........................, kod pocztowy.... -.........., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..................................... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:..............., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł /
kapitał zakładowy w wysokości ………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych)
NIP: ………, Regon: …..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez (w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i
datę pełnomocnictwa):
1. …………………… – ……………………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................... PESEL: ……………… zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy.
............................., kod pocztowy ...-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z siedzibą
w ....................... przy ulicy .............., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: …………., zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”,
o następującej treści:
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.

2.
3.
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Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę konserwacji oraz świadczenie usług Pogotowia
Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego (zwanych dalej „UTB”) będących własnością Zamawiającego
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część oraz wykonywanie napraw
tych urządzeń w zakresie nie objętym czynnościami konserwacyjnymi.
Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy do 30.06.2020 r. lub do czasu wyczerpania wartości umowy
określonej w § 7 ust. 1 umowy, przed upływem wskazanego terminu.
Prace konserwacyjne objęte niniejszą umową wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie
z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do umowy, w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 16.00, oraz codziennie, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia w przypadku
konieczności usuwania awarii oraz w formie Pogotowia Dźwigowego.
Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmiany ilości urządzeń
przeznaczonych do wykonywania usług. Z tytułu tego ograniczenia Wykonawcy nie przysługują roszczenia
odszkodowawcze.

§2
1. Czynności konserwacyjne Wykonawca realizował będzie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją
techniczno-ruchową, instrukcjami Dozoru Technicznego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Do czynności konserwacyjnych dokonywanych przez Wykonawcę należy:
a) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB w zakresie prowadzenia konserwacji;
b) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do
umowy, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji poszczególnego UTB, w tym sprawdzanie:
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich
zamocowań,
- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
- prawidłowości obsługi UTB.
c) sprawdzanie przez oględziny, stanu:
- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
- toru jezdnego dźwignic szynowych,
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
d) wykonanie szczegółowego przeglądu zespołów i części UTB oraz wykonanie:
- czyszczenia, regulacji i smarowania poszczególnych elementów zespołów i części wraz
z uzupełnieniem olejów,
- usunięcie wszelkich nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów, zespołów,
- mocowania zluzowanych zawiasów, rolek, uchwytów, domykaczy, amortyzatorów, sprężyn,
kontaktów, kapturków w kasetach wezwań, zamków i innych mechanizmów,
- wymiany uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących śrub, uchwytów, zawleczek, nakrętek,
podkładek, sprężynek, żarówek sygnalizacyjnych, zabezpieczeń elektrycznych, oprzyrządowania,
uzupełnienie zniszczonych wszelkich oznaczeń literowych i cyfrowych itp.,
e) odnotowanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów
i wykonanych czynności,
f) bezzwłoczne powiadomienie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały
konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika
konserwacji.
3. Inne obowiązki związane z wykonywaniem konserwacji:
a) uczestnictwo uprawnionych pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń
wykonywanych przez Inspektorat Dozoru Technicznego,
b) zapewnienie przez Wykonawcę całodobowego Pogotowia Dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi
uwięzionych w kabinach i zabezpieczenia urządzeń,
c) wykonanie badań instalacji elektrycznej dla urządzeń objętych umową w pełnym zakresie (skuteczność
działania układów ochronnych, skuteczność działania zabezpieczeń różnicowoprądowych, skuteczność
zabezpieczeń nadprądowych, wielkość rezystancji izolacji) w okresach wymaganych przez aktualnie
obowiązujące przepisy nie rzadziej niż raz na 12 m-cy,
d) w przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za skutki
jego zaniechania.
4. Umowa konserwacji nie obejmuje wykonania prac typu: remonty i modernizacje urządzeń. Konieczność
wykonania remontu urządzenia wnioskuje Wykonawca lub inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.
5. Awarie, konieczne naprawy wynikłe nie z winy Wykonawcy usuwane będą na koszt Zamawiajacego.
Przed przystąpieniem do usuwania awarii, wykonywania naprawy, Wykonawca musi uzyskać od
Zamawiającego akceptację jej realizacji, z przewidywanym zakresem i przewidywaną wielkością kosztów
wykonywanej naprawy.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową podwykonawcom bez
zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jego jakość
i terminowość.
8. Zapisy dotyczące osób będących w dyspozycji Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z niniejszą umową.

Zobowiązania Stron
§3
1. Wykonawca zobowiązuje sie do:
1) utrzymania urządzeń w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności
konserwacyjnych i naprawczych,
2) wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych,
3) użycia do konserwacji na koszt własny pomocniczych materiałów eksploatacyjnych (smary, drobne
bezpieczniki, śruby, nakrętki, czyściwo itp.),
4) ewidencjonowania czynności konserwacji w Dzienniku Konserwacji oraz uzyskanie potwierdzenia
wykonania usługi. Wzór potwierdzenia wykonania usługi stanowi Załącznik nr 3 do umowy,
5) interweniowania w zakresie usług Pogotowia Dźwigowego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1
godziny od momentu powiadomienia o takiej konieczności,
6) podjęcia działań naprawczych (w godzinach 7.00-22.00) najpóźniej w czasie 2 godzin, licząc od chwili
przyjęcia zgłoszenia o konieczności jej wykonania oraz wykonania naprawy w czasie nie dłuższym
niż 24 godziny, liczone od chwili jej rozpoczęcia; w uzasadnionych sytuacjach Wykonawca po
uzyskaniu zgody Zamawiającego, może zakończyć naprawę w innym uzgodnionym terminie, (Dla
urządzeń pracujących całodobowo, oznaczonych wyróżnikiem „24H” w Załączniku nr 1 do umowy,
wymagane jest podjęcie działań naprawczych całodobowo, bez względu na godzinę zgłoszenia)
7) przedstawiania okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) propozycji napraw lub ulepszeń mających na celu
wyeliminowanie awarii.
2. Zamawiający zobowiązuje sie do:
1) przestrzegania instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB,
2) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń i maszynowni,
3) niezwłocznego informowania Wykonawcy o nieprawidłowościach w pracy oraz przestojach UTB.
§4
1. W zakresie nadzoru nad realizacją umowy występuje Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu.
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik Działu Administrowania
Nieruchomościami i Konserwacji w Poznaniu.
3. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………..
tel.: …………….…, e-mail: …………………………(oraz w przypadku zgłoszenia awarii urządzeń
oznaczonych wyróżnikiem 24H w „Załączniku nr 1 do umowy.”
…………………………………………… tel.: …………….…, e-mail: …………………………….
Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Poznaniu może wyznaczyć inną
osobę do kontaktów w sprawie realizacji umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.
Zmiana ta nie powoduje zmian treści niniejszej umowy.
4. Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………….…..….
tel.: …………….…, e-mail: …………………………….
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie nie
uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową została stronie
prawidłowo doręczona.
6. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
7. Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu korespondencyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych oraz zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 nie stanowią istotnej
zmiany treści umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi wymienione w § 1 umowy sprzętem będącym w jego
posiadaniu i przy użyciu własnych środków.
2. Usługi świadczone będą przy użyciu właściwego sprzętu oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania usługi u Zamawiającego osoby przeszkolone
w zakresie zasad BHP i ppoż.

4. Wykonawca zobowiązuje się do kierowania do wykonywania usługi u Zamawiającego wyłącznie osób
posiadających określone kwalifikacje i aktualne zaświadczenia uprawniające do wykonywania określonych
czynności określonych w Załączniku nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, pisemnego aktualizowania wykazu stanowiącego
Załącznik Nr 2 do umowy w przypadku zmiany osób, przy pomocy których będzie wykonywał usługi wraz
ze złożeniem oświadczenia, że osoby posiadają uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, a mianowicie wymagania:
 określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją i dozór urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI, tj.
uprawnienia „E” i „D” potwierdzone świadectwem kwalifikacji: w grupie 1. Urządzenia instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną –
pkt. 2,
 zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na wysokościach,
 zaświadczenia uprawniającego do konserwacji dźwignic wydanego przez organ właściwej jednostki
dozoru technicznego.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach
mogących mieć wpływ na termin wykonywania usług.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, przy realizacji usług, obowiązujących wewnętrznych
regulacji organizacyjno – porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu „Imiennego wykazu osób”,
wzór stanowi załącznik nr 5, oraz „Wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren chronionego
obszaru/obiektu PP”, wzór stanowi załącznik nr 6.
9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o konieczności aktualizacji danych
określonych w pkt 8.
§6
1. Opłaty związane z okresowymi badaniami przeprowadzanymi przez Urząd Dozoru Technicznego pokrywa
Zamawiający.
2. Opłaty za badanie okresowe z wynikiem negatywnym obciążają Wykonawcę, o ile przyczyna leży po
stronie Wykonawcy.

1.

2.

3.
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Rozliczenia finansowe między stronami
§7
Strony ustaliły za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy maksymalne wynagrodzenie
w wysokości:
 netto:
………………... zł
 podatek VAT:
……………….. zł
 brutto:
……………….. zł
……..
(słownie brutto: …………………. zł
/100)
Cena jednostkowa netto za konserwację UTB, określona w Załączniku Nr 1 do umowy, obejmuje koszty
dojazdów, wykonywanie czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w § 2 ust. 2 umowy,
utrzymywanie całodobowego pogotowia dźwigowego, interwencje pogotowia dźwigowego w zakresie
uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach i zabezpieczenia urządzeń, uczestnictwo uprawnionych
pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Inspektorów Urzędu
Dozoru Technicznego i badań instalacji elektrycznych urządzeń – w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt. ac umowy.
Za wykonywanie napraw, usuwanie awarii określonych w § 2 ust. 5 umowy wynagrodzenie obliczane
będzie:
koszt robocizny wyliczony będzie jako iloczyn ilości godzin faktycznie przepracowanych przy wykonywaniu
naprawy oraz wartości roboczogodziny (cena jednostkowa netto roboczogodziny określona w Załączniku
Nr 1 do umowy) powiększony o koszt materiałów użytych do wykonania określonego zadania na
podstawie rachunków zakupów. Cena roboczogodziny obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, łącznie z kosztem transportu i dojazdu wykonawcy do i z miejsca wykonywania usług,
kosztem przywiezienia odpowiednich części i narzędzi niezbędnych do dokonania napraw .
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto, w przypadku, gdy
zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku 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.

5. Rozliczenia za wykonane usługi następować będą w cyklach miesięcznych po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane usługi wyliczone zostanie na podstawie jednostkowych cen
określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załączniku nr 1 do umowy.
7. Podstawą wystawienia faktury/rachunku* jest potwierdzenie wykonania usługi. Przedmiotowe potwierdzenia
muszą stanowić załącznik do faktury/rachunku*.
8. Ceny jednostkowe, określone w ust. 2 nie ulegną zmianie przez okres realizacji umowy.
9. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
……………………………………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku*.
11. Faktury/rachunki* należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu,
60-943 Poznań, ul. Głogowska 17, NIP 525-000-73-13
12. Faktury/rachunki* należy przekazywać do Poczta Polska S.A. Dział Administrowania Nieruchomościami
1
i Konserwacji w ………………………………………………………. ,
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
15. Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę /podmiot/ trzecią
cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji umowy.
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1

Kary umowne
§8
Zamawiający z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę zastrzega sobie
prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
umowy;
2) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,
z wyłączeniem ewentualnie powstałych szkód na skutek siły wyższej;
3) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu
rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy,
4) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego w
wysokości 500,00 zł,
5) za każdą godzinę opóźnienia w realizacji usługi Pogotowia Dźwigowego w wysokości 500,00 zł,
6) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania reklamacji, w wysokości 1000,00 zł.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionej przez niego faktury/rachunku*, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy
jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar
umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych dokonywać będzie
jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody.
Siła wyższa
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
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

Zostanie uzupełnione w zależności od cześć i na którą będzie zawierana umowa
* zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawarcia umowy

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania
władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem
okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może zrealizować
swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz podać dane na
temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu
zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

Reklamacje
§ 10
Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość świadczonych usług.
Zamawiający może zgłosić reklamacje telefonicznie lub w wersji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia
wykonania usługi.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej rozpatrzenie w terminie 3
dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku uwzględnienia reklamacji ponowne wykonanie usługi
w terminie 3 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia lub wypowiedzenia umowy
w następujących sytuacjach:
2
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
4) pięciokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług;
5) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia
umowy;
6) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w § 13 ust.1 i 2
umowy;
7) trzykrotnego opóźnienia w realizacji reklamacji, w okresie obowiązywania umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odpowiedzialność Wykonawcy
§ 12
1. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz za
osoby świadczące usługę w jego imieniu.
2. Osoby świadczące usługę w imieniu Wykonawcy odpowiadać będą za:
a) zaginięcie lub uszkodzenie mienia stanowiącego wyposażenie pomieszczeń,
b) zaginięcia przesyłek pocztowych,
jeżeli w postępowaniu dochodzeniowym zostanie udowodnione powstanie szkody z ich winy.
3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:

2

Zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone pracownikom Zamawiającego i osobom
trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez Wykonawcę prac, będących następstwem prac
Wykonawcy.
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów, sprzętu i innego
mienia ruchomego Zamawiającego oraz osób trzecich, znajdującego się w miejscu wykonywania usług
podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
c) inne szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.
Ochrona informacji
§ 13
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 z późn. 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
ustaniu 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 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do umowy)
przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań
ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz,
wymagań bezpieczeństwa określonych w umowie lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje
się, na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody.
8. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7, do
natychmiastowego wypowiedzenia zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
9. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do wymagań bezpieczeństwa,
o których mowa w niniejszej umowie, bądź we właściwych przepisach prawnych.
10. 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. 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.
11. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po ustaniu umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji
umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.
14. Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
15. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 13 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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).
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2.
3.
4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ………….. stanowiącą 5 % wartości
wynagrodzenia
brutto
określonego
w
§
7
ust.
1
umowy
zostało
wniesione
w ……………………………….……….* (*zostanie wpisana forma wniesionego zabezpieczenia oraz w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz nr rachunku, na który
została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia)
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
tym roszczeń z tytułu kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

Postanowienia końcowe
§ 15
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
§ 16
Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w
niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności za
wyjątkiem § 4 umowy.
§ 18
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

Załączniki:
1) Wykaz urządzeń wraz z częstotliwościami obowiązkowych przeglądów – formularz cenowy.
2) Wykaz osób realizujących zamówienie
3) Potwierdzenie wykonania usługi - WZÓR
4) Wzór oświadczenia
5) Wzór „Imienny wykaz osób”,
6) Wzór „Wykaz pojazdów uprawnionych (..)”.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2 do umowy nr …./ z dnia ………….

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu konserwacji, napraw oraz świadczenie usług Pogotowia
Dźwigowego urządzeń transportu bliskiego

Lp.
1

Imię i nazwisko

Nr i data
wystawienia
świadectwa
kwalifikacji „E” i „D”

Nr i data
zaświadczenia do
konserwacji
dźwignic

Termin ważności
zaświadczenia
uprawniającego
do pracy na
wysokościach

Podstawa do
dysponowania
wymienionymi
osobami*

2

3

4

5

6

Podpis Wykonawcy ……………………..

Załącznik Nr 3 do umowy nr …./ z dnia ………….

Potwierdzenie wykonania usługi
Nazwa/adres obiektu
................................................................................................................................................

Rodzaj urządzenia: ....................................................................................................................................

Przegląd konserwacyjny wykonany zgodnie z określonym zakresem.*
Naprawa wykonana zgodnie z zatwierdzonym zakresem*.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

Data wykonania .........................

Wykonawca:

.....................................
(pieczęć Zakładu i podpis)

*niepotrzebne skreślić

Użytkownik:

……………………………
(Pieczęć Urzędu, podpis)

Załącznik nr 4 …….do umowy nr ……z dnia …….
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)

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (od 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.), prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy

Załącznik nr 5 do umowy nr …..z dnia……

……………………………………

Miejscowość, data

Pieczątka nagłówkowa
jednostki/komórki organizacyjnej PP

IMIENNY WYKAZ OSÓB
Upoważniam do wstępu niżej wymienione osoby do:
…………………………………………………………..…………………………………………….
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej PP/pomieszczenia)

Wykaz obowiązuje od………………………do………………………….
(data)

Lp.

Imię i nazwisko

(data)

Seria i nr dowodu
tożsamości

Nazwa firmy*

Uwagi

...............................................................
Podpis i pieczątka kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej PP S.A./osoby nadzorującej umowę

*w przypadku wykonywania zadań w obszarze/obiekcie przez osoby na podstawie zawartej z PP umowy

Załącznik nr 6 jako załącznik do umowy nr….z dnia……

......................................................................
Pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej PP

WYKAZ POJAZDÓW UPRAWNIONYCH DO WJAZDU NA TEREN CHRONIONEGO
OBSZARU/OBIEKTU PP

Teren obszaru/obiektu Poczty Polskiej……………………………………………………

(Lp.

Imię i nazwisko
kierowcy/jednostka/komórka
organizacyjna Centrali
PP/nazwa podmiotu
użytkownika pojazdu

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Data ważności
upoważnienia

Miejscowość:

...................................................

Dnia:

...................................................

Uwagi

......................................................................................
Podpis i pieczątka kierownika nagłówkowa jednostki/komórki
organizacyjnej PP/osoby nadzorującej umowę

