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Umowa - PROJEKT
„Remont elewacji budynku UP 32-600 Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14 na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej i programu konserwatorskiego”.

zawarta w dniu ............................ r., w Krakowie – pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 0000334972, NIP
525-000-73-13, Regon 010684960, kapitał zakładowy 774.140.000 zł w całości wpłacony,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
1. ................................... -

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

2. ..................................... -

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

a:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności gospodarczej pod numerem ............................... w dniu ...................., NIP
................................., REGON .............................................,
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy,
wybranego na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, przyjmuje do
wykonania zadanie remontowe pod nazwą: „Remont elewacji budynku UP 32-600
Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14 na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej i programu konserwatorskiego”.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
1) Projektem budowlanym wykonawczym pn. Remont Elementów Elewacji Obiektu
Urzędu Pocztowego Oświęcim, ul. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim,
2) Warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę,
3) Warunkami określonymi w pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Krakowie,
4) Opracowanym programem prac konserwatorskich dla robót remontowych w
zakresie renowacji elewacji,
5) Programem funkcjonalno – użytkowym,
6) Poleceniami Inspektorów Nadzoru, wydanymi na piśmie.
3. Samowolne odstępstwa Wykonawcy od warunków wykonania i odbioru robót,
określonych w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1-6 są niedozwolone. W

przypadku, gdyby takie odstępstwo miało miejsce, Wykonawca poniesie
konsekwencje finansowe w postaci zapłaty kar, jakie nałoży organ przeprowadzający
obowiązkową kontrolę obiektu przed wydaniem pozwolenia na jego użytkowanie (art.
59 d Prawa budowlanego).
§2
Zakres rzeczowy umowy
1. Umowny zakres robót określa niżej wymieniona dokumentacja techniczna
zamówienia, stanowiąca załączniki do umowy:
1) Projekt budowlany wykonawczy pn. Remont Elementów Elewacji Obiektu
Urzędu Pocztowego Oświęcim, ul. Jagiełły 14, 32-600 Oświęcim, wraz z
informacją BIOZ
2) Program prac konserwatorskich dotyczący restauracji elewacji budynku,
3) Pozwolenie Nr 997/15/18 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Krakowie,
4) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 19/2016 Starosty Oświęcimskiego,
5) Przedmiar robót,
6) Kosztorys nakładczy,
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
8) Program funkcjonalno – użytkowy.
2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje w szczególności:
1) Remont gzymsów elewacji frontowej, zachodniej (tylnej) budynku oraz
przejazdu - przewiązki
2) Remont odparzonych tynków i detali architektonicznych na elewacji,
3) Remont balkonu,
4) Malowanie elewacji budynku,
5) Remont elementów ślusarsko kowalskich (balustrady, kraty okienne i
konstrukcja rampy),
6) Wymianę obróbek blacharskich gzymsów i parapetów,
7) Wymianę rynien i rur spustowych.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca dostarczy
wszelkie materiały i urządzenia, które są konieczne do wykonania robót będących
przedmiotem niniejszej umowy
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego i/lub
dodatkowego.
§3
Okoliczności udzielenia zamówienia uzupełniającego i/lub dodatkowego:
1. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dotyczących przedmiotu niniejszego
zamówienia podstawowego w następujących okolicznościach:
a) jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność lub nowa potrzeba potwierdzona
ze strony Zamawiającego wykonania robót uzupełniających zamówienia
podstawowego, których zakres nie przekroczy 50% podstawowego zamówienia, to
Wykonawca zobowiązany jest, nie przerywając cyklu realizacyjnego zamówienia
podstawowego, wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, zgodnych
ze Specyfikacją techniczną niniejszego zamówienia, oraz nośnikami cenotwórczymi
ujętymi w ofercie Wykonawcy. Na wykonanie zamówienia uzupełniającego, o
którym mowa w niniejszym punkcie zostanie zawarta odrębna umowa z
postanowieniami obowiązującymi odpowiednio jak w umowie zamówienia
podstawowego.
Za wykonanie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w niniejszym punkcie,
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych
wyszczególnionych w przyjętym kosztorysie ofertowym Wykonawcy na realizację

2

zamówienia podstawowego oraz według ilości rzeczywiście wykonanych i
odebranych robót zamówienia uzupełniającego.
b) W przypadku wystąpienia po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia, w
okresie 3 lat od udzielania niniejszego zamówienia, nowych potrzeb ze strony
Zamawiającego dotyczących obiektu budowlanego objętego zamówieniem
podstawowym, a stanowiących łącznie z zamówieniem, o którym mowa w pkt a)
nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju robót jak w zamówieniu podstawowym –
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie (po negocjacjach stron)
oferty na wykonanie ww. zamówienia uzupełniającego. Wykonawca może odmówić
złożenia oferty lub zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające, o którym mowa
w niniejszym punkcie.
2. Zamówienia dodatkowe:
a. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność potwierdzona ze strony
Zamawiającego wykonania robót dodatkowych nie objętych zakresem rzeczowym
zamówienia podstawowego (w przypadku, gdy wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego),
których zakres nie przekroczy 50% podstawowego zamówienia, to Wykonawca
zobowiązany jest wykonać te roboty, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego,
w drodze negocjacji, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardów i parametrów, zgodnych ze Specyfikacją techniczną niniejszego
zamówienia, oraz nośnikami cenotwórczymi wymienionymi w ofercie Wykonawcy
dotyczącej zamówienia podstawowego: tj. stawka roboczo-godziny, wskaźniki
narzutów, (jeżeli zostały zastosowane przez Wykonawcę) np. kosztów
pośrednich, kosztów zakupu materiałów i urządzeń, zysku.
Dla zamówienia dodatkowego nakłady (ilości): robocizny R-g, materiałów, pracy
sprzętu zostaną ustalone na podstawie norm wskazanych w powszechnie
stosowanych na rynku polskim Katalogach Nakładów Rzeczowych Robót.
Ceny netto materiałów zamówienia dodatkowego zostaną ustalone na podstawie:
- cen materiałów podanych w przyjętym kosztorysie ofertowym Wykonawcy na
realizacje zamówienia podstawowego, a w przypadku ich braku według
aktualnych danych cenowych z powszechnie akceptowanych informatorów cen
materiałów budowlanych np. Sekocenbudu lub na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę faktur zakupu materiałów.
b. Za wykonanie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w ust. 2 lit. a),
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych
uzgodnionych przez strony zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 lit. a,
oraz według ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót zamówienia
dodatkowego.
Na wykonanie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w niniejszym punkcie
zostanie zawarta odrębna umowa z postanowieniami obowiązującymi
odpowiednio jak w umowie zamówienia podstawowego.
3. Ewentualne roboty uzupełniające lub dodatkowe wykonane samowolnie przez
Wykonawcę (bez zawarcia stosownych umów) będą wykonane na jego wyłączne
ryzyko i koszt.
Brak uwzględnienia przez Wykonawcę w Kosztorysie szczegółowym (zawartym w Ofercie)
jakiegokolwiek zakresu rzeczowego robót uwzględnionego w zakresie rzeczowym
zamówienia podstawowego określonego § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy nie będzie
skutkować zleceniem przez Zamawiającego robót uzupełniających bądź dodatkowych.
§4
Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom wykonanie robót stanowiących
przedmiot niniejszej umowy po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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§5
1. Wykonawca powierza Podwykonawcom następujące części zamówienia w zakresie:
........................................................................................................................................
2. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację zawartych w niej zapisów przez
Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Zawarcie umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
6. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców ich
pracowników i innych osób, przy pomocy których wykonują zamówienie, w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników i innych osób, przy pomocy których wykonuje zamówienie.
7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub
Podwykonawcy z kolejnym Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią
umowy zawartej z Wykonawcą, w szczególności odnośnie zakresu robót, terminów
realizacji, warunków płatności oraz zatrudniania Podwykonawców przez
Podwykonawców.
8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 15 dni od wystawienia faktury
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego
wierzytelność będzie częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na
rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które
były należne Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę
uznania rachunku Podwykonawcy.
10. Wykonawca zgłaszając Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych i gotowość
zadania do odbioru końcowego, winien wcześniej dokonać bezusterkowego odbioru
robót od Podwykonawców. Protokół odbioru winien zawierać jednoznaczny zakres
robót budowlanych wykonanych przez każdego z Podwykonawców wraz z
zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie. Wykonawca musi udokumentować
zapłatę 100% należności za wykonane roboty budowlane przez Podwykonawców.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania,
na rzecz Zamawiającego kwotę w wysokości 5% wartości brutto zamówienia w
wysokości:............................................................................................. zł. słownie:
..................................................................................................................................... w
formie …………................................... tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
2. Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolniona:
a) 70% kwoty zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu
bezusterkowego odbioru zamówienia,
b) 30% kwoty zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady,
po pozytywnym przeglądzie przedmiotu zamówienia.
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zwrot zabezpieczenia
nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy wraz z odsetkami
wynikającymi z oprocentowania rachunku, na którym przechowywana była kwota
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wypłaci niniejszą kwotę
po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku oraz pomniejszoną o
prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
§7
Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w
kosztorysie szczegółowym robót (ofertowym), zawartym w przyjętej przez
Zamawiającego ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz ilości
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, według obmiaru.
2. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi:
Wartość netto: ....................... złotych
Słownie:
.............................................................................................................
złotych,
Podatek VAT: ........................................ złotych
Słownie: ................................ złotych,
Wartość brutto: ................................ złotych
Słownie:
.............................................................................................................
złotych.
3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w złotych
polskich.
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z
realizacją przedmiotu umowy, w tym: robocizny, materiałów, sprzętu, transportu,
zabezpieczenia terenu budowy, wywozu na legalne wysypisko odpadów i ich
utylizacji, ubezpieczenia, z tytułu zajęcia chodnika na czas remontu, uzyskanie
stosownych pozwoleń w tym zakresie oraz koszty czynności Koordynatora
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, o którym mowa w
porozumieniu o współpracy pracodawców, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
§8
Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań
wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§9
1. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia według swojego uznania zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym do zmniejszenia wynagrodzenia za
przedmiot umowy. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi
zmiany niniejszej umowy oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i dokonywane
jest jednostronnie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia
skierowanego do Wykonawcy.
2. Zmniejszenie zakresu rzeczowego, a tym samym finansowego nastąpi w oparciu o
kosztorys szczegółowy Wykonawcy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
§ 10
Fakturowanie robót:
1. Fakturowanie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz fakturą
końcową.
Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą kosztorysy częściowe
powykonawcze i protokoły bezusterkowego odbioru częściowego robót za
zakończone etapy robót (o których mowa w pkt 8.5 Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do umowy), potwierdzone przez
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Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości
zamówienia.
Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony
Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania.
2. Protokoły odbiorów etapów robót oraz protokół końcowy powinny zawierać wykaz
robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców, które obejmują protokoły
wraz z należnym im wynagrodzeniem. Protokoły odbioru w tej części winny być
podpisane przez Podwykonawcę/ów, który wykonywał wykazane roboty budowlane.
3. Powyższe analogicznie ma zastosowanie do umów Podwykonawcy z kolejnymi
Podwykonawcami.
4. Należność faktury końcowej zostanie zapłacona po końcowym bezusterkowym
odbiorze zadania i po udokumentowaniu zapłaty przez Wykonawcę za wykonany
zakres robót przez Podwykonawcę/ów.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy ........................................................................., w
terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
8. Faktury VAT należy wystawić oraz doręczyć dla:
„Poczta Polska” S.A.
Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6,
30-900 Kraków,
NIP 525-000-73-13
9. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w § 5 ust. 9
termin zapłaty faktury ulega przesunięciu do czasu spełnienia tego warunku.
§ 11
Termin realizacji zadania:
1. Przekazanie protokolarne frontu robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi od daty protokolarnego przekazania frontu robót.
3. Zakończenie robót nastąpi do 8 tygodni od daty protokolarnego przekazania frontu
robót.
4. Realizacja robót odbywać się będzie przy czynnym obiekcie.
§ 12
Nadzór budowy:
1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: .......................... tel.
................................. .
2. Kierowanie i nadzór nad robotami konserwatorskimi ........................................., tel.
...............................
3. Koordynowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez
wszystkich zatrudnionych w budynku UP OŚWIĘCIM 1 sprawował będzie:
..............................................., tel. ..............., zgodnie z zawartym porozumieniem o
współpracy pracodawców, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Specjalistą ds. BHP wymienionym w § 3 porozumienia stanowiącego załącznik nr ....
do niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie: ............................................,
tel. ......................................................
5. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie:
a) ........................ – roboty ogólnobudowlane tel. ...............................,
b) ......................... – roboty konserwatorskie tel. ................................
c) ………………… - roboty elektryczne
tel. ………………………
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6. Zmiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie, jak też powołanie nowych,
nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej
strony.
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do realizacji
zamówienia, a Kierownik budowy posiada właściwe uprawnienia budowlane oraz
spełnia warunki ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42).
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Inspektora Nadzoru o
terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz odbioru robót zanikających. Jeżeli
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora zobowiązany jest na jego
żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonanych
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt i we
własnym zakresie,
3. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń
w toku realizacji zobowiązany jest do ich naprawienia i przywrócenia do stanu
poprzedniego.
4. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie całość materiałów i urządzeń
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Koszty materiałów
i urządzeń,
wliczone są w wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §
7 ust. 1.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z pełnowartościowych materiałów, tj.
pierwszego gatunku, atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
a także odpowiadającym wymaganiom określonym w Dokumentacji Technicznej
zamówienia.
6. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca obowiązany
jest, okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną.
7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia, na każdym etapie
prowadzonych prac, dodatkowych badań, które Wykonawca winien wykonać
w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Badania, o których mowa w ust. 7 Wykonawca wykona we własnym zakresie i na
własny koszt:
jeżeli w rezultacie badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane
materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z postanowieniami umowy, to
koszty badań dodatkowych wraz z przywróceniem robót do stanu zgodnego z
dokumentacją ponosi we własnym zakresie Wykonawca, natomiast, jeśli
wyniki wykażą zgodność zastosowanych materiałów i przeprowadzonych prac
z umową, wówczas kosztami badań obciążony zostanie Zamawiający.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia w
tym m. in.: robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zabezpieczenia terenu
budowy, wywozu odpadów na legalne wysypisko i ich utylizacji, ubezpieczenia,
wymaganych przeglądów, badań i pomiarów sprawdzających oraz koszty czynności
Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, o którym
mowa w porozumieniu o współpracy pracodawców, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
10. Wykonawca pokryje koszty poboru wody i zużytej energii elektrycznej dla potrzeb
budowy na podstawie ryczałtu w wysokości 1 150,00 zł netto, w tym: woda – 650,00
zł. netto + należny podatek VAT, energia elektryczna – 500,00 zł. netto + należny
podatek VAT. Należność ta płatna będzie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
przez Zamawiającego. Faktura wystawiona zostanie po zakończeniu robót. Za datę
zapłaty Zamawiający uzna, datę wpływu środków na jego rachunek bankowy.
11. Wykonawca utrzymywał będzie teren w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych, poprzez systematyczne usuwanie wszelkich zbędnych materiałów.
12. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt
niezbędne ogrodzenie i elementy zagospodarowania placu budowy, strzec mienia
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znajdującego się na placu budowy, wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy, a także zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy, p.- poż.
13. Wykonawca opracuje projekt organizacji robót zewnętrznych z tytułu zajęcia chodnika
na okres remontu, uzyska niezbędne w tym zakresie pozwolenia, oraz poniesie
wszelkie opłaty z tego tytułu.
14. Wykonawca będzie realizował zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi
obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją
przedmiotowego zadania.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych z
tytułu szkód (najpóźniej w terminie przekazania placu budowy), które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
17. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników, innych osób, przy których pomocy realizuje umowę i
osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w
tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.
18. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
a) roboty – wartość umowną określoną przez Wykonawcę,
b) urządzenia budowlane, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na
budowie przez Wykonawcę konieczny do wykonywania robót – wartość
niezbędną dla ich ewentualnego zastąpienia.
19. Do czasu odbioru końcowego robót Wykonawca odpowiada za dostarczone na teren
budowy materiały i urządzenia.
§ 14
Odbiór zadania:
1. Odbiór końcowy zadania, obejmuje całość umownego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wpisem do dziennika budowy (lub dziennika budowy - wewnętrznego) i
dodatkowo pismem, zgłosi Zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości
przedmiotu umowy do odbioru końcowego zadania.
3. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość zadania do odbioru końcowego.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
5. Zamawiający przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym w terminie
do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Kierownika budowy o gotowości zadania do
odbioru końcowego.
6. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu
komplet dokumentów wymaganych do odbioru, a wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych, w tym Prawa budowlanego, w tym min.:
a)
instrukcje, gwarancje,
b)
protokoły odbiorowe oraz protokoły prób i sprawdzeń,
c)
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty materiałów i instrukcje obsługi,
d)
dokumentację powykonawczą,
e)
oświadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt. 2,3
Prawa Budowlanego,
7. Wszelkie instrukcje użytkowania, gwarancje, świadectwa zgodności itp. zostaną
przekazane w języku polskim.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
b) gdy wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie nadają się do usunięcia, a
nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z
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przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o
wartość robót wykonanych z wadami,
c) gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi.
d) w przypadku nie usunięcia wad w zakreślonym terminie, Zamawiający
upoważniony jest do ich zastępczego usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Strony postanawiają, że z poszczególnych czynności odbioru będzie sporządzony
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz
Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych robót jako wadliwych.
11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o których mowa w § 6.
§ 15
Kary umowne:
1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonych kwot
z tytułu kar umownych:
a) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za
każdy dzień opóźnienia w terminie końcowego odbioru zadania, jeżeli opóźnienie
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi lub gwarancji,
c) 20% wartości przedmiotu zamówienia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2, w
przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie.
d) W przypadku nałożenia kar z tytułu naruszenia przepisów bhp lub ppoż. przez
instytucje zewnętrzne uprawnione do ich kontroli, Wykonawca zobowiązuje się do
jej rekompensaty, jeżeli kara została nałożona za nieprzestrzeganie obowiązków
wynikających z porozumienia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wykonawcy określonych kwot
z tytułu kar umownych:
a) 50 PLN za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót, jeżeli zwłoka
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) 20% wartości przedmiotu zamówienia netto, o którym mowa w § 7 ust. 2, w
przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Zamawiającego, poza sytuacją określoną w § 17 ust. 5.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
5. Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zostaną w formie załącznika do
noty księgowej.
6. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia noty
księgowej, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Kary umowne naliczane są od wartości netto przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności powstałych w związku z
wykonywaniem postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar
umownych, określonych w ust. 2 (w tym także kar, których termin płatności wskazany
w ust. 6 nie upłynął) z wynagrodzeniem Wykonawcy.

9

§ 16
Gwarancja jakości i rękojmia za wady:
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 miesięcznej rękojmi za
wady na wykonane przez siebie roboty i materiały, z których wykonany będzie przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji jakości oraz rękojmi za wady biegnie od daty podpisania końcowego
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie wady i
usterki zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, jak również
świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z dokumentacją określoną w § 2 ust. 1 lub
kosztorysem ofertowym.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i
nieodpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w zakresie objętym niniejszą umową.
5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne powiadomienie
wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad i je usunąć w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w
wyznaczonym terminie lub nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
§ 17
Strony postanawiają, że prócz przypadków wymienionych w niniejszej umowie oraz
Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w niżej wymienionych
okolicznościach - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach::
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a także w przypadku
ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub z dokumentacją
stanowiącą załączniki do umowy, lub z dokumentacją przetargową, lub
zgłoszeniem do urzędu Nadzoru Budowlanego,
c) przerwa w robotach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 1
tydzień,
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnienia odbioru robót, lub z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego
nastąpiła przerwa w robotach trwająca powyżej 14 dni.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego zawiadomienia drugiej strony,
o odstąpieniu od umowy pod rygorem nieważności. Odstąpienie, o którym mowa w §
14 ust. 8 lit. c) może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez
Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron lub rozwiązania umowy
przez obie strony za porozumieniem, Zamawiający i Wykonawca sporządzają
protokolarnie inwentaryzację robót w toku na dzień odstąpienia (rozwiązania) od
umowy, która jest podstawą do wzajemnych rozliczeń.
5. 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.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W razie odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 5:
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1) Zamawiający dokona zapłaty za wykonany zakres robót, w terminie 30 dni od
daty odstąpienia od umowy. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o
kosztorys szczegółowy, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 18
1. Zamawiający przewiduje i dopuszcza następujące zmiany w umowie:
1) zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11
ust. 3 niniejszej umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających niemożliwych
wcześniej do przewidzenia, a które będą niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) z powodu działania „siły wyższej”. Za okoliczności siły wyższej uznaje się
między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie elektryczne, wojnę,
operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organa państwowe nie będące następstwem zaniedbań
leżących po stronie Wykonawcy, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i
przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą stron, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do
przewidzenia nie można było im zapobiec.
c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
d) nie sprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w
dzienniku budowy, dzienniku korespondencyjnym lub protokole konieczności.
2) zmiany stawki podatku VAT w przypadku, gdy w momencie wszczęcia
postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót określonych w § 2 ust. 2 nie dało
się przewidzieć (np. w oparciu o ogłoszone, lecz nieobowiązujące jeszcze
przepisy), iż nastąpi zmiana stawki podatku VAT na roboty objęte przedmiotem
umowy.
Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wejście w życie zmian przepisów, które
pozostają w związku z umową i zastosowanie, których jest wymagane dla
działania stron, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19
Ochrona informacji:
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.
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 (zał. nr 4 ).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do
przestrzegania wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego
obowiązujących u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed
dniem rozpoczęcia realizacji umowy:
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a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy,
zawierającego serię i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu
pojazdów,
skierowanych
do
wykonywania
zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.

usługi

c) podpisanych oświadczeń przez osoby o których mowa w lit. a według
załącznika nr 4 do umowy.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania
aneksu.
7. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 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.
§ 20
Wszelkie odpowiedzi na zapytania, udzielanie wyjaśnień, i inne informacje strony
zobowiązują się sobie przekazywać na piśmie.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 22
Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane – przez
Sąd Powszechny w Krakowie.
§ 23
Integralną część umowy stanowi:
1. Dokumentacja techniczna zamówienia wymieniona w § 2 ust. 1.
2. Oferta cenowa Wykonawcy wraz z ofertą oraz Kosztorys szczegółowy Wykonawcy.
3. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w
budynku UP Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14, dotyczące zapewnienia im bezpieczeństwa i
higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.
4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumenty, o których
mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.
§ 24
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
Opracował: Elżbieta Głownia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1. .....................................................

1. ........................................

2. ...................................................

2. ........................................
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Klauzula Informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
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
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, 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).
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z
korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w
przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
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.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

13

Załącznik do umowy nr 4
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności związanych z
wykonywaniem robót remontowych budynku PP S.A w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 14, 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 (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
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 pracownika)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych 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) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, 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).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer
dowodu tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora
z
rozwiązań
chmurowych,
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych
osobowych jest (nazwa Wykonawcy)……………..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………..
(czytelny podpis pracownika)
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Załącznik nr 14 do Procedury BHP – Komunikowanie się

Zał. nr 3 do umowy

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w budynku UP 32-600
Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14 dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy
oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy
pomiędzy następującymi pracodawcami:
1. PP S.A. Poczta Polska
Nieruchomości w Krakowie

Pion

Infrastruktury,

Obszar

Operacyjny

ds.

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
(miejscowość)

2. ...............................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

w ............................................................................................................................
(miejscowość)

§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym
samym miejscu w budynku UP 32-600 Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14 zwanym dalej miejscem
pracy.
§2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia
pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§3

Pracodawcy ustalają koordynatora w osobie ......................................., tel. ……………….,
który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp w osobie
..................................... tel. ................................... nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.
§4
Koordynator ma prawo
1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Występować do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia
stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.
5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.
6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia własnego lub innych osób.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym
również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
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I. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron,
organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych
zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych
oraz bezpieczeństwa pracy.
II. Podstawą dopuszczenia do pracy w budynku UP 32-600 Oświęcim 1, ul. Jagiełły
14 jest:
1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
3. Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i
obuwia roboczego,
4. Zapoznanie z instrukcjami bhp i p. poż, obowiązującymi w obiekcie.
5. Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
6. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie
określonych prac:
1) Remont gzymsów elewacji frontowej, zachodniej (tylnej) budynku oraz
przejazdu - przewiązki
2) Remont odparzonych tynków i detali architektonicznych na elewacji,
3) Remont balkonu,
4) Malowanie elewacji budynku,
5) Remont elementów ślusarsko kowalskich (balustrady, kraty okienne i
konstrukcja rampy),
6) Wymianę obróbek blacharskich gzymsów i parapetów,
7) Wymianę rynien i rur spustowych.

III. ........................................................................................................................................
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

będzie przekazywała do prac w budynku UP 32-600 Oświęcim 1, ul. Jagiełły 14
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. II. 1 – 6.
Każdorazowo przed delegowaniem pracownika współpracująca firma będzie
dostarczała pisemną informację do ustalonego koordynatora, potwierdzającą
spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych
prac.
IV. PP S.A. Poczta Polska, Pion Infrastruktury,
Nieruchomości w Krakowie, ul. Prokocimska 6,

Obszar

Operacyjny

ds.

(firma zlecająca pracę)

zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzania
przez
osoby
kierujące
pracownikami
instruktażu
stanowiskowego oraz przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń
wypadkowych.
2. Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i
higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową.
3. Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą
ewakuacji.
4. Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
i środków higieny osobistej.
5. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na zasadach przyjętych w Poczcie
Polskiej S.A.
V. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy
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poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się
w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej S.A.

VI. Pracownicy (nazwa Wykonawcy) ...................................................................... w
miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad
bhp.
§6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Porozumienie zawarto w Krakowie, dnia: .......................................
Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

I. .........................................................

1. ............................................

Otrzymują użytkownicy obiektu:
1.
2.
3.
4.
5.

RS Kraków,
PPO,
PIT,
BKBI Region Sprzedaży Południe,
a/a

Do wiadomości:
1. Inspektor Nadzoru,
2. Wydział Nieruchomości,
2. BHP.
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