Załącznik Nr 2 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w
w pomieszczeniach placówki pocztowej
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. Poczta Polska S.A.

Region Pionu Infrastruktury w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
……………………………………………………………………..
Pracodawca - Zlecający roboty

2. ………………………………………………………………………………………………..
Pracodawca - Wykonawca robót (Zleceniobiorca)

§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu w
pomieszczeniach obiektu pocztowego: Filii UP Niepołomice w miejscowości Zabierzów Bocheński
358, 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 …………………..……….., który sprawować będzie nadzór
osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp ………………………..………….., 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:

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 na terenie budynku ww. placówki pocztowej 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 ppoż, obowiązującymi w obiekcie.
5. Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
6. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac
instalacyjnych:
a) wykonaniem dedykowanej instalacji elektrycznej
b) wykonaniem dedykowanej instalacji chłodniczej

III. Pracodawca - ………………………………………………………………………
(Wykonawca/Zleceniobiorca - nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

będzie przekazywał do prac na terenie wymienionego na wstępie obiektu pocztowego,
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. Pracodawca – Poczta Polska S. A. Region Pionu Infrastruktury w Krakowie

ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
…………………………………………………………………………………………….

(Zlecający)

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 poszkodowanego pracownika.
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej
S.A.

VI. Pracownicy (nazwa Wykonawcy):

………………………………………………………………………………………………….
(Wykonawca/Zleceniobiorca - nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.
Porozumienie zawarto w Krakowie, dnia : .......................................
Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

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

Otrzymują :
1. PI ON Kraków u. Prokocimska 6 w Krakowie
2. Wykonawca: …………………………………..
3. a/a

Do wiadomości:
5. Inspektor Nadzoru,
6. Koordynator Porozumienia / Kierownik Robót

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

Załącznik Nr 3 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

Protokół przekazania terenu budowy
spisany dnia .................................... w ……………………………
w sprawie przekazania terenu budowy dla wykonania robót:
„Adaptacji lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowe Niepołomice w Zabierzowie Bocheńskim 358
1. Adres terenu budowy: …………………………………………………………………………..
2. Przekazujący: Poczta Polska S.A. …………………………, zwany dalej „Zamawiającym”,
reprezentowany przez:
1) …………………………… - ……………………………………………..
(Imię i Nazwisko)

(funkcja)

2) ………………………….. - …………………………………………….
(Imię i Nazwisko)

(funkcja)

3. Przejmujący: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
(Nazwa i adres Wykonawcy)

zwany dalej „Wykonawcą”, reprezentowany przez:
1) …………………………… - ……………………………………………..
(Imię i Nazwisko)

(funkcja)

2) ………………………….. - …………………………………………….
(Imię i Nazwisko)

(funkcja)

4. Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przejmuje:
1)

2)

teren budowy / pomieszczenia o pow. ............................... m2
w tym: obiekty zamknięte:.................. m2
składowiska otwarte:.............. m2
część obiektu w użytkowanie dla celów socjalnych, sanitarnych i magazynowych, w tym:
a. pomieszczeń socjalno - sanitarnych o pow. ....................... m2
b. pomieszczeń magazynowych o pow. ......................... m2

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do:
1)

energii elektrycznej z punktu:..........................................................................
rozliczanej …………………………………………………………………………….

2)

wody z punktu:.................................................................................................
rozliczanej …………………………………………………………………………….

3)

dojazd do terenu budowy: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

4)

inne..................................................................................................................

(podać sposób rozliczenia)

(podać sposób rozliczenia)

(opisać sposób dojazdu)

6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do zapoznania się z przepisami
BHP i ppoż., obowiązującymi na przekazywanym terenie budowy oraz ich przestrzegania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót na terenie budowy zgodnie z
dokumentacją projektową, a także z uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania składowania oraz wywózki odpadów i
materiałów budowlanych w trakcie realizacji powierzonego zadania.
9. Inne ustalenia:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. Dalsze sprawy wynikłe w trakcie prowadzenia robót zostaną uzgodnione odrębnymi
protokołami lub zapisami w Dzienniku Budowy.

Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

Protokół Odbioru Końcowego
sporządzony w dniu .............. 2014 roku
I. Ogólna charakterystyka robót:
1. Nazwa i adres zadania:
„Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Niepołomice w Zabierzowie
Bocheńskim 358”.

2. Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………....................………
……………………….................................................................................................................
....………………………………………………………………………………………………...........
3. Zamawiający: Poczta Polska S.A. ……………………………………………………..
4. Wykonawca (Przekazujący): ………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….....
...………………………………………………………………………………………………………
5. Użytkownik: ……………………………………………………….....………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................
II. Powołanie komisji odbioru końcowego:
1. Gotowość do odbioru została zgłoszona przez Wykonawcę w piśmie znak: ……….………...
z dnia .........................
2. Komisja powołana Decyzją Nr ………........ ………………………………. z dnia …….…… w
składzie: (imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna).
1)

Przewodniczący: ………………………………………………………………………………

2)

Członkowie:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

przy udziale:
3)

Inspektora nadzoru budowlanego: …………………………………………………………….

4)

Inspektora nadzoru robót sanitarnych: ………………………………………………………..

5)

Inspektora nadzoru robót elektrycznych: ……………………………………………………..

6)

Kierownika budowy: ……………………………………………………………………………..

7)

Przedstawiciela Wykonawcy: …………………………………………………………………..

Inni uczestnicy odbioru (np.: projektant, rzeczoznawca, itp.): ……………………………………
…………………………….…………………………………….……………………………………..…
………………………………………………………………......................................................……
3. Komisji dokonującej odbioru końcowego zostały przedłożone następujące dokumenty:

Ze strony Zamawiającego:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. Ustalenia komisji dotyczące przedmiotu odbioru:
Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót oraz
sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji komisja ustaliła, że:
1. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku, stanowią roboty o wartości
………………… zł, posiadające następującą charakterystykę:
Lp.

Jednostka
miary

Rodzaj elementu

Ilość

Koszt
netto

Koszt
brutto

Uwagi

RAZEM

Roboty dodatkowe

RAZEM
OGÓŁEM

2. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od …………….. do …..................... zgodnie z
zapisami w dziennikach budowy tom …………. strona ………. na podstawie umowy
Zamawiającego z Wykonawcą Nr …......... z dnia ……………….
3. Roboty zostały wykonane nie*) zgodnie z umową, projektem i kosztorysem, zmiany nie*)
zostały uwzględnione i omówione w kosztorysie powykonawczym. Komisja nie*) zgłasza
zastrzeżeń, co do wprowadzonych zmian ………………………………………………………

…............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe):
a)

posiada wady trwałe nie dające się usunąć, umożliwiające użytkowanie:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

b)

posiada wady trwałe niedające się usunąć, uniemożliwiające użytkowanie:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

c)

posiada wady - usterki dające się usunąć:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

d)

nie posiada żadnych wad

e)

jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na bardzo dobrą, dobrą,
dostateczną.*)

5. Strony umowy ustalają, że w wyniku stwierdzenia przez komisję sytuacji wymienionej w pkt 4
ppkt a, Wykonawca obniża wartość robót o kwotę ……………… zł.
6. Wady stwierdzone przez komisję w pkt 4 ppkt c) Wykonawca zobowiązuje się usunąć w
terminie do dnia .............................
7. Komisja odbioru końcowego przyjmuje przedmiot odbioru i uznaje, że:
1)

Obiekt odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku.

2)

Okres gwarancji trwa 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i
przekazania do użytku, tj. od dnia …………….. Wykonawca zgodnie z Kartą
Gwarancyjną, stanowiącą Załącznik do umowy, jest zobowiązany usunąć na
własny koszt wszelkie wady powstałe z jego winny, stwierdzone protokolarnie w ciągu
okresu gwarancji przez Zamawiającego, Wykonawcę i Użytkownika.

3)

Zamawiający przekazał Użytkownikowi z dniem podpisania pozytywnego protokołu
odbioru końcowego obiekt w użytkowanie.

IV. Inne uwagi i zalecenia komisji odbioru końcowego:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Podpisy uczestników odbioru końcowego:
Przewodniczący Komisji:
...........................................…. - …………………………
Członkowie Komisji:
...........................................…. - …………………………
...........................................…. - …………………………
...........................................…. - …………………………

...........................................…. - …………………………
...........................................…. - …………………………

Inspektor nadzoru budowlanego:
...........................................…. - …………………………
...........................................…. - …………………………
...........................................…. - …………………………
Kierownik budowy:
...........................................…. - …………………………
Wykonawca:
...........................................…. - …………………………
Inni uczestnicy odbioru:
...........................................…. - …………………………
*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

WARUNKI GWARANCJI
Karta gwarancyjna określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji
za wady fizyczne wykonanych robót
1. Przedmiotem

karty

gwarancyjnej

są

roboty

budowlane

objęte

umową

nr ZO/1/2019/RI z dnia …………… r.
Nazwa budynku i adres: „Adaptacja lokalu dla potrzeb funkcjonowania FUP Niepołomice w
miejscowości Zabierzów Bocheński 358”.
2. Data odbioru robót: ……………………r.
3. Ogólne warunki gwarancji:
3.1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie
z umową, projektem technicznym, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia, do usunięcia wad zgłoszonych
w okresach trwania gwarancji. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady
poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie siedmiu dni
od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie
jednego dnia.
3.4. Po upływie terminów wskazanych w pkt. 3.3. Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy
na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia
usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3.5. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie
naprawy.
3.6. Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych
terminie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
3.8. Jeżeli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje
się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
3.9. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania
naprawy gwarancyjnej.
3.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a. siły wyższej
b. normalnego zużycia budynku lub jego części,

c. szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania
budynku w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
4. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego robót. Czas trwania wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia
wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych urządzeń.
5. Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy.
6. W przypadku usuwania przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy razy
tej samej usterki lub wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania od nowa remontu, w
zakresie prac, w których to zjawisko miało miejsce.
7. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.
8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania budynku do eksploatacji.
9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy
okresowi gwarancji określonemu w pkt. 5.
Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik Nr 6 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

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, także po jej
wygaśnięciu tudzież rozwiązaniu.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis )

Klauzula Informacyjna:
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, 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).
4. 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).
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.

Załącznik nr 6a do umowy Nr ZO/1/2019/RI
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
(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 w/w czynności.
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 będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą
być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego
w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez
firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami
zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską,
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online
Services Terms (OST).
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Źródłem moich danych osobowych jest ……………….. (proszę wpisać nazwę kontrahenta)

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 7 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

Wykaz konsultantów Zamawiającego

Imię i nazwisko
Mirosław Guguła

branża
Koordynujący:
Budowlana oraz zgodność
Księgą Standardów

Mirosław Guguła

Budowlana

Wojciech Rojek

Instalacje sanitarne, c.o.
wentylacja, klimatyzacja
Instalacje elektryczne

Jerzy Majewski

kontakt
Tel. 502-014-107
z

mirosław.gugula@poczta-polska.pl

jacek.sobonski@poczta-polska.pl

Tel. 502-014-108
wojciech.rojek@poczta-polska.pl

Tel. 502-014-031
jerzy.majewski@poczta-polska.pl

Paweł Susuł

Instalacje zabezpieczeń
technicznych obiektu, w tym:
(SSWiN, CCTV, SKD)

Tel. 502-014-021
paweł.susuł@poczta-polska.pl

Załącznik Nr 10 do umowy Nr ZO/1/2019/RI

Dostawy Zamawiającego
Niniejszy załącznik zawiera nw. wykaz Materiałów, które zgodnie z Harmonogramem Robót
powinny zostać dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego przed przystąpieniem do Robót
wymagających wykorzystania tych Materiałów oraz Materiały stanowiące pozostałe wyposażenie
dostarczane przez Zamawiającego do Obiektu objętego przedmiotem umowy, które obejmują:
1. dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu drukującego - (Zamawiający)
2. dostawa i montaż wagi pocztowej, - (Zamawiający)
3. dostawa fasownic – do przechowywania wartości pieniężnych - (Zamawiający)
natomiast montaż fasownic i podłączenie do instalacji alarmowej SSWiN
(Wykonawca)
4. dostawa i sejfu - (Zamawiający), natomiast montaż do podłoża sejfu i czujki
wibracyjnej oraz jej podłączenie do SSWiN przez Wykonawcę.
5. dostawa i montaż żaluzji okiennych materiałowych pionowych - (Zamawiający)
6. dostawa koszy na śmieci - (Zamawiający)
oraz
7. dostawa i montaż kpl. wyposażenia meblowego - (Zamawiający) za wyjątkiem
nw. elementów dostarczanych i montowanych przez Wykonawcę:
1. Stanowisko Listowo - Paczkowe Typowe PT_R/PT_L - wg. KS (szt. 1)
2. Szafka pod zlew 60 cm - wg. KS (szt. 1)
8. Dostawa wózka paletowego dla transportu i odprawy ładunku pocztowego
(zamawiający).

