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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA nr ……………............
o serwis wózków podnośnikowych
eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
na terenie województw małopolskiego/podkarpackiego

zawarta w dniu ___09.2018 r. w Krakowie pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972,
kapitał zakładowy: 774 140 000 zł w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960,
którą reprezentuje:
.............................................................................................................
zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym, a:
Panem/Panią ............. zamieszkałym/łą ........ posiadającym/cą nr PESEL .............. prowadzącym/cą
działalność gospodarczą pod nazwą..........
z siedzibą w .......................... przy ul. ............................, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP,
NIP .........................., REGON ....................................., którą reprezentuje:
..............................................................................................................
zwaną dalej w Umowie Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wybranego w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego na
podstawie uregulowań określonych w przepisach wewnętrznych Zamawiającego.
Ze strony Poczty Polskiej S.A jednostką odpowiedzialną za realizację i nadzór nad zawartą umową
jest Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe w Krakowie z siedzibą przy ul.
Prokocimskiej 6, 30-900 Kraków.
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 umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest serwis pogwarancyjny gazowych (dotyczy tylko części I) i
elektrycznych wózków podnośnikowych eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych
Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanych na terenie województw:
• małopolskiego (część I),
• podkarpackiego (część II),
polegający na świadczeniu obsługi technicznej w zakresie dokonywania bieżących napraw
oraz okresowych przeglądów i konserwacji, a także sprawowania asyst podczas
przeprowadzania rewizji urządzeń przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Wykaz wózków eksploatowanych przez Zamawiającego oraz miejsca ich użytkowania
zawiera Załącznik nr 1.
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3. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia …..09.2018 r. do dnia ….09.2020 r.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku

niewykorzystania pełnej wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania.
W takim przypadku termin obowiązywania umowy zostanie przedłużony do czasu
wykorzystania pełnej wartości umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy.
§ 2 Warunki realizacji umowy
1. Usługi stanowiące przedmiot umowy obejmują naprawy urządzeń, wymianę materiałów
eksploatacyjnych, konserwację urządzeń, smarowanie urządzeń oraz niezbędne do wykonania
tych czynności smary i płyny eksploatacyjne (z wyłączeniem części zamiennych/podzespołów
niezbędnych do wykonania napraw), a także asystę podczas przeprowadzenia rewizji
urządzeń przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
2. Przeglądy i konserwacje obejmują w szczególności realizację przez Wykonawcę
następujących czynności:
a) wykonanie przeglądów konserwacyjnych wraz z roboczą kontrolą wszystkich
podzespołów i wyposażeń technicznych wózków z zachowaniem terminów
określonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz wymogami Urzędu Dozoru Technicznego,
b) wykonanie niezbędnych pomiarów zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
c) czyszczenie, smarowanie, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych,
d) wykonanie smarowania i wymiany materiałów eksploatacyjnych w wózkach
gazowych i elektrycznych zgodnie z dokumentacją producenta.
3. Naprawy wózków obejmują w szczególności realizację przez Wykonawcę następujących
czynności:
a) zdiagnozowanie awarii,
b) wykonanie niezbędnych prac serwisowych związanych z wymianą zużytych lub
uszkodzonych części, elementów, płynów eksploatacyjnych,
c) czyszczenie i regulację,
d) sprawdzenie prawidłowości działania wózka,
e) zgłaszanie uwag wraz ze wskazaniem części zamiennych do wymiany celem
zapewnienia należytej funkcjonalności wózka (w tym określenie kosztu części
zamiennych do wymiany oraz terminu realizacji naprawy).
4. Wykonawca zobowiązuje do prowadzenia książki przeglądów i napraw dla każdego wózka.
5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować wózki do przeglądu okresowego UDT pod
względem dokumentacyjnym i technicznym, w tym wykonać wymagane przepisami pomiary.
6. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w odbiorach wózków realizowanych przez
inspektora UDT w terminach wyznaczonych przez UDT.
7. W ramach serwisu technicznego wymagane jest utrzymanie wózków w stałej sprawności
technicznej zapewniającej ich sprawną, bezpieczną, codzienną eksploatację.
8. Przed dokonaniem każdej naprawy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia Zamawiającemu, celem akceptacji (zatwierdzenia), kosztorysu uwzględniającego
koszty zakupu części zamiennych (bez kosztu robocizny), o ile wymiana części jest
konieczna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu części, o których mowa w ust. 8, z innych źródeł
jeżeli stwierdzi, że ceny zakupu części odbiegają od średnich cen rynkowych na niekorzyść
Zamawiającego.
10. Zakup części przez Zamawiającego z innych źródeł nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
przedmiotu umowy.
11. Zakup części, o którym mowa w ust. 9 nie wymaga zgody Wykonawcy i jest realizowany w
oparciu o jednostronne oświadczenie Zamawiającego.
12. Naprawy realizowane będą według potrzeb Zamawiającego i tylko na jego zlecenie.
13. Zamawiający wymaga aby czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii wynosił 24 godziny
od chwili otrzymania zgłoszenia, przy czym czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

2.
3.
4.
5.

Wykonawcę zwrotnie kontaktu z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia.
W oparciu o dokonane oględziny w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia awarii
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys naprawy.
Termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia.
Przeglądy/konserwacje wykonywane będą zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (UDT). Obowiązek dotrzymania terminów przeglądów spoczywa na
Wykonawcy.
Zlecenia przekazywane będą drogą elektroniczną na adres: ……………………..
Miejscem realizacji przedmiotu umowy są obiekty, w których użytkowane są wózki
podnośnikowe.
W przypadku niemożliwości dokonania naprawy w miejscu eksploatacji wózka, dopuszcza się
– za zgodą Zamawiającego - dokonanie naprawy w warsztacie Wykonawcy, na jego ryzyko.
Koszt transportu wózka do i z warsztatu Wykonawcy ponosi wyłącznie Wykonawca.
Po wykonaniu naprawy Wykonawca niezwłocznie potwierdza ten fakt w formie elektronicznej
Zleceniodawcy.
Odbiór wykonanej napraw, nastąpi po sprawdzeniu prawidłowości działania wózka i
potwierdzony zostanie Protokołem odbioru naprawy – załącznik nr 3 - stanowiącym podstawę
do wystawienia faktury.
W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wadliwości dokonanej przez
Wykonawcę naprawy - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia powstałych
wad, tzn. nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia o zaistniałych
usterkach.
Odbiór wykonanych przeglądów/konserwacji i asyst, o których mowa w ust. 1, potwierdzony
zostanie Protokołem wykonania przeglądu/asysty – załącznik nr 3 - stanowiącym podstawę do
wystawienia faktury.
Zamawiający/Użytkownik wózka zobowiązany jest do umożliwienia serwisowi Wykonawcy
dokonywania przeglądów konserwacyjnych i innych interwencji serwisowych oraz
niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy wszelkich nieprawidłowości w pracy wózków.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przeglądów i konserwacji
wózków podnośnikowych o napędzie gazowym i elektrycznym, a do realizacji niniejszej
umowy skieruje osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy, imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy,
zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie stanowi zmiany treści
umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
§3
Gwarancja jakości
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z największą starannością
i posiadaną wiedzą techniczną, gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy w sposób
należyty.
Wykonawca gwarantuje, przez okres trwania Umowy, niezmienność cen za dokonywane
naprawy, przeglądy oraz asysty, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Na wszystkie wykonane naprawy Wykonawca udziela rocznej gwarancji. Okres gwarancji
biegnie od dnia końcowego odbioru, bez zastrzeżeń, naprawionego sprzętu.
Wykonawca oświadcza, że udziela rocznej gwarancji lub gwarancji producenta, o ile jej okres
jest dłuższy niż 12 miesięcy, na zakupione części niezbędne do wykonania napraw.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek
powstałych w zakresie objętym niniejszą umową, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze
od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
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§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, iż maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie
może przekroczyć:
wartość netto:
…...................zł
podatek VAT:
…………….. zł
wartość brutto:
…………….. zł
(słownie brutto: ……………………………………………….)
2. Strony ustalają następujące elementy i zasady wynagrodzenia:
a) Cena za jedno wykonanie naprawy, przeglądu lub asysty przy odbiorze wózka przez
inspektora UDT, jest stałą, zryczałtowaną ceną, szczegółowo określoną w Załączniku nr 2
b) Cena za naprawę jest uśrednioną wartością obowiązującą w przypadku każdej usługi
naprawy, niezależnie od pracochłonności konkretnej usługi. Z tytułu realizacji nawet
bardzo czasochłonnych napraw, Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek
innych składników cenowych związanych z poniesionym wkładem czasu.
c) Ceny, o których mowa w lit. a) obejmują wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny, koszty związane z udzieloną gwarancją,
uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych, koszty środków czyszczących i smarów
niezbędnych przy konserwacji, koszty drobnych elementów i materiałów (żarówki,
bezpieczniki itp.) oraz koszty dojazdów do miejsca użytkowania urządzeń i ewentualne
koszty transportu urządzeń do i z warsztatu Wykonawcy.
d) Cena przeglądu i naprawy określona przez Wykonawcę uwzględnia wysoką jakość
wykonania usługi.
e) Ceny, o których mowa w lit. a) nie obejmują kosztu części zamiennych.
f) Wynagrodzenie będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych napraw, przeglądów i asyst
potwierdzonych przez użytkownika sprzętu.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia, a tym samym
zmniejszenia wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Zmniejszenie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a z tytułu tego
zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilościowych pomiędzy
poszczególnymi rodzajami usług wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do umowy. Zmiany
te nie wymagają zgody Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.

§5
Płatności
Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych za faktycznie
wykonane usługi.
Podstawą wystawienia faktury będą, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu
Stron, protokoły odbioru naprawy, przeglądu lub asysty. Wzór protokołów stanowi Załącznik
nr 3 do umowy.
Zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzonymi protokołami, o
których mowa w ust. 2, oraz w przypadku przeglądów, pod warunkiem dokonania przez
Wykonawcę stosownych wpisów w książkach przeglądów i napraw wózków.
Faktury należy wystawiać na adres:
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Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP:525-000-73-13
i przesłać (dostarczyć) na adres:
(dla części I)
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków
(dla części II)
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Administracji Południe
Wydział Administracji
ul. Asnyka 9

35-959 Rzeszów
5. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

6.
7.
8.
9.

10.

.......................................................................................................... Zmiana numeru rachunku
bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza zapłaty w walutach obcych.
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od faktur niezapłaconych w terminie określonym
w ust. 3.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie płatności wynikające z czasu
oczekiwania na stosowną fakturę korygującą.
Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać na osobę
trzecią cesji wierzytelności w całości lub części wynikającej z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
Podczas realizacji umowy Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wysokości cen
jednostkowych netto za poszczególne usługi, natomiast w przypadku gdy nastąpi zmiana
stawki VAT, ceny będą obliczane zgodnie z obowiązującą stawką 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. Powyższe nie skutkuje zmianą wartości brutto umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy i naliczanie kar umownych jest
Marek Cygan (część I) / Ryszard Zastawny (część II).
2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego dla danego obszaru wykonywanych usług, a w
szczególności za monitorowanie należytego wykonania umowy odpowiada:
(dla części I)
Marek Cygan
nr tel.
887 333 029
e-mail:
marek.cygan@poczta-polska.pl
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(dla części II)
Ryszard Zastawny
nr tel.
17 853 33 53
e-mail:
ryszard.zastawny@poczta-polska.pl
3. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………….……………………………………….….
1. nr tel.: ………………………….,
2. e-mail: ………………………….
4. Zmiana osób określonych w ust. 1, 2 i 3, jak też powołanie nowych, nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia.
5. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe osób wymienionych w niniejszej umowie są
udostępniane wyłącznie w celu jej realizacji.
§7
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w następujących
przypadkach:
a) nierozpoczęcia bez uzasadnionych przyczyn realizacji przedmiotu umowy lub
niekontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w wysokości
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
b) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy,
c) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, z powodu
okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30,00 zł za każdy dzień
opóźnienia, liczony po upływie terminu na wykonanie usługi, oraz za każdy dzień opóźnienia
w przedłożeniu kosztorysu naprawy liczony po upływie terminu na sporządzenie kosztorysu;
jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić
od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 7 dni, na pisemne wezwanie
Zamawiającego, kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w §
4 ust. 1 umowy.
d) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony po upływie terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego na ich usunięcie; jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni Zamawiający może
odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty w ciągu 7 dni, na pisemne
wezwanie Zamawiającego, kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy,
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyłączeniem
zapisu ust. 1 lit. b).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, 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 § 6 ust. 2 umowy.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa wartości
poniesionej szkody.
§8
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
1. 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.
2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w par. 7 ust. 1 lit. c) i d)
oraz poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
a) gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty,
e) gdy Wykonawca dopuszcza się innych rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy,
pisemnie udokumentowanych przez Zamawiającego.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 2 miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Odstąpienie od umowy następuje na podstawie uzasadnionego pisemnego oświadczenia woli.
5. Odstępujący od umowy, w porozumieniu z drugą Stroną, sporządzi protokół z dotychczas
zrealizowanych postanowień umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

§9
Ochrona informacji
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.
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
także po wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, 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 6) .
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania
wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u
Zamawiającego.
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6. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekaże informację
o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 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.
c) podpisanych oświadczeń przez osoby o których mowa w lit. a według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do umowy
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
8. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 7 udostępniane są
Zamawiającemu przez Wykonawcę 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) – w celu realizacji umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 10
Siła wyższa
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 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.

§ 11
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny w Krakowie.
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3. W niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób
wymienionych w umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
§ 13
Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy lub adresy wskazane w
powiadomieniu o zmianie uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o
ewentualnych zmianach swoich siedzib.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. wykaz wózków wraz z miejscem ich użytkowania
2. oferta wraz z kalkulacją cenową
3. wzór protokołu naprawy/przeglądu/asysty
4. karta gwarancyjna
5. wykaz osób
6. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Wykonawca

Zamawiający

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz 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).
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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