Załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt
Umowa nr ................/19
zawarta w dniu ....................... r. w ....................... pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
Nr 0000334972, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-00073-13, REGON: 010684960, w ramach której działa Region Pionu Infrastruktury w Warszawie,
ul.Świętokrzyska 31/33, 00 – 941 Warszawa, zwany w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowany przez:
a
w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego) … (firma
przedsiębiorcy)………………… z siedzibą w ……………………… , ………(adres, kod pocztowy,
miejscowość)………………, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy………….…………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ……………..……., której nadano numery REGON ……………., NIP
………………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. złotych - w całości
wpłaconym (w przypadku spółki akcyjnej), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. ....................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej) …………………………(imię i nazwisko)………………..……….., zamieszkałą/ym
……………………………..,
wykonującą/ym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres miejsca wykonywania działalności: ………(adres, kod pocztowy, miejscowość
)………………, , której/emu nadano numery PESEL …………, REGON ……………., NIP
………………………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
(w
przypadku
reprezentowania
przez
pełnomocnika)
reprezentowanym
przez
…………………………(imię i nazwisko)………………..……….., legitymującą/ym się dowodem
osobistym, wydanym przez ………………………………… seria …………. numer ……………… na
podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………………………..
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
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 umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego
usług polegających na przemieszczaniu składników majątkowych jednostek organizacyjnych
Poczty Polskiej S.A. tj. demontażu/montażu, przenoszeniu, ustawieniu, załadunku/rozładunku,
transporcie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

mebli biurowych (szafy aktowe, szafy ubraniowe, krzesła, biurka, itp.),
sprzętu biurowego (urządzenia drukujące, kopiujące, itp.),
sprzętu komputerowego,
pozostałego wyposażenia (liczarki, wagi pocztowe, szafki kasjerskie waga ok. 100 kg, itp.)
dokumentacji
sejfów i kas pancernych o wadze od 100kg do 1000kg.

2. Usługi świadczone będą wewnątrz i na zewnątrz czynnych budynków w jednostkach Poczty
Polskiej S.A. obsługiwanych przez Region Pionu Infrastruktury w Warszawie położonych na
terenie Warszawy i województwa mazowieckiego,
3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonywanie usługi polegającej tylko na przenoszeniu,
demontażu/montażu, załadunku/rozładunku. Wówczas punktem rozpoczęcia usługi i naliczania
czasu pracy jest godzina wyjazdu z Warszawy, ul. Świętokrzyska 31/33 do placówek Poczty
Polskiej S.A. zlokalizowanych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego,
4. Punktem zakończenia i naliczenia czasu pracy jest podpisanie protokołu odbioru wykonania
usługi. Protokół winien być podpisany w każdym punkcie wykonywania usługi przez osobę
podaną w zleceniu (załącznik nr 1 do umowy) do kontaktu oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy. Na protokóle wymagane jest wpisanie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia
pracy w każdym punkcie jej wykonywania, jeśli jest ich wiele oraz pieczątki j.o. PPS.A.
i Wykonawcy.
5. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usługi kompleksowej, tj. świadczenie usługi
przeprowadzkowej między obiektami z transportem Wykonawcy.
6. W celu wykonania usług, o których mowa w ustępie 3 i 5 Wykonawca zapewni pracowników,
narzędzia i opakowania, na swój koszt i ryzyko.
7. W przypadku zlecenia usługi kompleksowej punktem rozpoczęcia usługi i naliczenia czasu pracy
jest wejście do miejsca, w którym należy rozpocząć realizację usługi. Punktem zakończenia
i naliczenia czasu pracy jest podpisanie protokołu odbioru wykonania usługi wraz z wpisaniem
daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeśli jest kilka punktów realizacji zlecenia, czas
rozpoczęcia i zakończenia wraz z wpisaniem godzin pracy powinien być wpisany w każdym
punkcie realizacji usługi, np. w przypadku kilku urzędów, w każdym urzędzie pocztowym przez
osoby podane w zleceniu (załącznik nr 1 do umowy) do kontaktu oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.
8. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 60 % wartości wynagrodzenia określonej w § 5
ust.3, a wykorzystanie pozostałych 40 % uzależnione będzie od zapotrzebowania
Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy z tytułu
niezrealizowanej przez Zamawiającego części umowy.
§2
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia oraz dysponuje osobami, środkami
technicznymi i organizacyjnymi, które umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy
(w tym samochodami o wymaganej ładowności).
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
§3
Warunki realizacji umowy
1. Zamawiający przed wysłaniem zlecenia przekaże drogą elektroniczną wykaz rzeczy do relokacji
w celu oszacowania przez Wykonawcę liczby roboczogodzin, liczby osób realizujących usługę
oraz innych elementów składających się na realizację zlecenia.
2. Wykonawca prześle oszacowanie w ciągu 24 godzin od otrzymania wykazu wskazanego
w ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega, że wartość zlecenia w uzasadnionych przypadkach może wzrosnąć w
stosunku do oszacowania, nie więcej niż 20% jego wartości.
4. Zamawiający składać będzie Wykonawcy zlecenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
5. W zleceniu Zamawiający określi zakres usług, miejsce i termin ich wykonania oraz liczba
roboczogodzin i pracowników niezbędnych do wykonania usługi.
6. Zlecenie będzie przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną,
7. z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem realizacji usługi. Przedstawiciel Zamawiającego
dokona odbioru usługi na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że ilość roboczogodzin dla poszczególnych usług, określona
w załączniku nr 5 do umowy została ustalona szacunkowo w celu wyliczenia ceny oferty.
Rzeczywista
liczba
roboczogodzin
dla
poszczególnych
usług
będzie
wynikała
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy, przy czym łączna wartość

zrealizowanych usług przez Wykonawcę nie będzie mogła przekroczyć kwoty określonej
w § 5 ust 3.
9. Przeprowadzki będą wykonywane w godzinach pracy jednostek, komórek organizacyjnych Poczty
Polskiej S.A., tj. od godz. 7.00 - 15.00, jak również po wcześniejszych ustaleniach w godzinach
późniejszych oraz w soboty i w niedziele. Prace po godzinie 15.00 oraz w soboty i niedziele nie
spowodują wzrostu ceny roboczogodziny.
§4
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty
wynagrodzenia, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia obowiązywania umowy do 6 miesięcy
w przypadku nie wykorzystania wartości umowy w pierwotnym terminie jej obowiązywania.
O przedłużeniu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie na 7dni przed upływem
terminu obowiązywania umowy.
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§5
Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych
określonych w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy:
1) cena netto 1 roboczogodziny 1 pracownika wykonującego załadunek/rozładunek,
demontaż/montaż, przenoszenie, ustawienie wynosi …… zł
2) cena netto 1 roboczogodziny usługi kompleksowej ( w tym koszt dojazdu, przewozu
składników majątku oraz pracy 1 pracownika) wynosi ...... zł
Podane powyżej kwoty, będą rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pracy Wykonawcy po
upływie 10 minut od rozpoczęcia kolejnej ostatniej godziny świadczenia danej usługi.
Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac objętych umową nie przekroczy:
1) wartość netto............................zł
2) podatek VAT w kwocie.............zł, według stawki podatku zgodnej z obowiązującymi
przepisami
3) co stanowi łącznie wartość brutto...........................zł
Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją
umowy tj. (praca ekipy, zapewnienie koniecznych narzędzi, drobnych części i elementów
montażowych kartonów, koszty dojazdu do jednostek Zamawiającego, podatki, ubezpieczenia),
a przy usłudze kompleksowej również koszty transportu.
Ceny określone w ust. 1 obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli
obu stron protokół odbioru, o których mowa w § 3 ust. 6.
Wykonawca wystawi fakturę VAT, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru usługi
bez uwag na:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Region Pionu Infrastruktury w Warszawie
Wydział Administracji
ul. Świętokrzyska 31/33
NIP: 525-000-73-13.
Zapłata za wykonaną usługę następować będzie w formie przelewu na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) 50 % wartości brutto prac będących przedmiotem danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia
w jego realizacji, za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonywania
zlecenia przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
2) za zniszczenie przewożonych składników majątku – karę stanowiącą równowartość
ich wartości odtworzeniowej

3) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym na skutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto
umowy,
4) za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie
w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
2. W razie zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Należność z tytułu kar umownych można potrącić z dowolnej należności Wykonawcy, lub
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7, a zapłata lub potrącenie
kary umownej wskazanej w ust.1 pkt.1-3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą na skutek siły wyższej, przez którą rozumie
się klęskę żywiołową, huragan, zamieszki uliczne, strajk, itp. okoliczności niezależne od woli
stron, których nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec.
4. Naliczone kary umowne dokumentowane będą notą księgową płatną terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 pkt.3 umowy zostało wniesione przelewem.
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym kar umownych.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy tj. po
podpisaniu ostatniego protokołu odbioru wykonanego zlecenia, lub po otrzymaniu ostatniej
faktury.
§8
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 .
2. Zmiany nazwy (niewynikające ze zmiany przedsiębiorcy, np. spowodowane wewnętrznymi
zmianami organizacyjnymi Zamawiającego), adresu stron oraz osób wskazanych w §13 ust. 2 nie
wymagają formy aneksu. Informacje o takich zmianach strony przekazują w formie pisemnej.
3. Zmiany stawki VAT oraz związane z tym zmiany kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy
wymagają formy aneksu podpisanego przez obie strony.
§9
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
1) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie
likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
2) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości,
4) Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie przystąpił do wykonywania usług objętych umową w ciągu jednego dnia
roboczego, od dnia otrzymania e-mailem wezwania, lub w terminie 3 dni od daty przerwania
świadczenia usługi,
5) Wykonawca trzykrotnie nienależycie wykonał zlecenie przyjęte do realizacji w ramach umowy,
6) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do usunięcia niezgodności, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności
zgodnie z umową - w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 pkt. 4) i 5), Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zlecenia niezrealizowanej usługi innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 10
Bezpieczeństwo informacji
Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u
Zamawiającego, o których mowa w § 13 ust. 5-12.
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r poz. 419 ze zm.).
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2 także
po wygaśnięciu niniejszej umowy.
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 zobowiązują się przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu - Załącznik nr 7 do
umowy.
Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w § 13 ust. 6 udostępniane są
Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art.23ust.1 pkt5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art.6 ust. lit. f) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
§ 11
Ustalenie odpowiedzialności
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jak i osobom
trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przenoszonych
składników majątku, zgłoszone przez Zamawiającego bezpośrednio po wykonaniu usługi
w Protokole wykonania usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy, jak również
ujawnione po sporządzeniu Protokołu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca przed
przystąpieniem do realizacji usługi zgłosi Zamawiającemu stwierdzone uszkodzenie lub
zniszczenie składników majątku, które mają zostać przeniesione lub przewiezione.
W przypadku ujawnienia zniszczenia lub uszkodzenia przenoszonych składników majątkowych
po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
zobowiązany jest złożyć reklamację w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany
jest do naprawienia szkody w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez
Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
na piśmie, podając uzasadnienie.
W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie podanym w ust. 5, uznaje
się, że reklamacja została uwzględniona.
Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne szkody majątkowe
lub na osobach powstałe w związku lub w wyniku wykonywania przeprowadzki przez
Wykonawcę.
§ 12
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum
30 000 zł, na okres trwania umowy w razie zniszczeń przenoszonego sprzętu Zamawiającego.
Kopia polisy stanowi Załącznik nr 6 do umowy.
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykupić
nową polisę i przedstawić ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem
poprzedniej polisy. W przeciwnym razie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo
wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia polisy i w takim przypadku
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust.3 umowy.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
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13.
14.

§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby
podane poniżej:
1) ze strony Wykonawcy: .........., tel.:........., e-mail: ...........,
2) ze strony Zamawiającego:........., tel.: ........, e-mail.: .........
Osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2 są odpowiedzialne za zgłaszanie potrzeb, uzgadnianie terminu
wykonania usługi, ustalanie ilości pracowników i roboczogodzin, nadzór nad prawidłowością
i terminowością realizacji niniejszej umowy, monitorowanie należytego wykonania umowy,
naliczanie kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych
do wiadomości publicznej jakie uzyskał o Zamawiającym w związku z realizacją umowy,
zarówno w trakcie jej trwania jak i po zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej
i karnej – bez ograniczeń czasowych.
Wykonawca przekaże wykaz, o którym mowa w ust.6, pracownik podpisuje oświadczenie, zał. nr
7 do umowy.
Wykonawca, po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do prac przedstawia osobie
wymienionej w ust.2 pkt.2 wykaz pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac (realizacji
umowy) uwzględniając w nim:
- imię i nazwisko, serię i numer dowodu tożsamości Załącznik nr 3.
- nr kontaktowy pracownika wyznaczonego, jako koordynatora do wykonywania prac.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi dane pojazdu biorącego udział w pracach – markę
i nr rej. Pojazdu - Załącznik nr 4.
Pracownicy Wykonawcy mają prawo wstępu na teren obiektu pocztowego na podstawie wykazu
pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac, wskazanych przez Wykonawcę,
zaakceptowanego przez Dyrektora Regionu Infrastruktury w Warszawie
Pisemne zezwolenie (zaakceptowany wykaz) wydaje się na okres wykonywania umowy,
z określeniem planowanego terminu, zaś wstęp odbywa się za okazaniem dokumentu
tożsamości pracownikowi obiektu.
Osoba, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 przekaże Naczelnikowi UP/ innej osobie upoważnionej
zaakceptowany wykaz pracowników wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektu.
Wstęp do wybranych pomieszczeń możliwy jest wyłącznie w obecności pracowników
zatrudnionych w w/w pomieszczeniach.
Wykaz osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować.
Każda zmiana osób zatrudnionych wymaga aktualizacji wykazu.
Zamawiający zastrzega, że pracownicy Wykonawcy nie posiadający odpowiednich upoważnień
mogą nie zostać wpuszczeni na teren miejsca wykonania przedmiotu umowy.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie
właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wzór zlecenie
Wzór protokółu odbioru usługi
Wzór Imienny wykaz osób
Wzór Wykaz pojazdów uprawnionych do wjazdu
Formularz oferty Wykonawcy
Kopia polisy OC Wykonawcy
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy nr …………………
- WZÓR -

ZLECENIE
do umowy nr………………z dnia ……………………

zawartej pomiędzy:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury
Region Pionu Infrastruktury w Warszawie
Ul. Świętokrzyska 31/33, 00 – 941 Warszawa
a

………………………………………………………………………………………………
( nazwa Wykonawcy)
Data wykonywania usługi: ……………………………………
Miejsce wykonywania usługi: ……………………………….
Miejsce, data i godzina rozpoczęcia realizacji usługi bez transportu Wykonawcy / kompleksowej*:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Miejsce, data i godzina zakończenia
kompleksowej*:……………….....

realizacji

usługi

bez

transportu

wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Ilość rbh (wykonywanie usługi): …………………………………………………………………………
Ilość pracowników wykonujących usługę: …………………………………………
Wykaz przedmiotów do przemieszczenia: ……………………………..
* - niepotrzebne skreślić

Podpis Zamawiającego

/

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………
- WZÓR -

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI
do umowy nr ………………….. z dnia ………………….. roku
zawartej pomiędzy:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury
Region Pionu Infrastruktury w Warszawie
Ul. Świętokrzyska 31/33
00-941 Warszawa
a
( nazwa Wykonawcy)
1.

Miejsce
przyjazdu
Wykonawcy……………………………………………,
pracowników………………
Prace zakończono o godz……….

2.

3.

4.

ilość

godz…….,

ilość

Podpis Przedstawiciela Zamawiającego

Miejsce
przyjazdu
Wykonawcy……………………………………………,
pracowników………………
Prace zakończono o godz……….

godz…….,

Podpis Przedstawiciela Zamawiającego

Miejsce
przyjazdu
Wykonawcy……………………………………………,
pracowników………………
Prace zakończono o godz……….

ilość

Podpis Przedstawiciela Zamawiającego

Miejsce
przyjazdu
Wykonawcy……………………………………………,
pracowników………………
Prace zakończono o godz……….

godz…….,

godz…….,

ilość

Podpis Przedstawiciela Zamawiającego

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………
Przedstawiciel Wykonawcy:
Imię i nazwisko……………………
Data:……………………………….. Niniejszy protokół, podpisany przez przedstawicieli obu stron,
stanowi podstawę do wystawienia
i rozliczenia faktury. Żaden inny dokument potwierdzający wykonanie prac nie będzie honorowany.

Załącznik nr 3 do umowy nr…………………………

- WZÓR Pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej PP/
komórki organizacyjnej PP

IMIENNY WYKAZ OSÓB

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

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

Lp.

Imię i nazwisko

(data)

Seria i nr dowodu
tożsamości

Nazwa firmy*

Uwagi

Podpis i pieczątka kierownika struktury/jednostki organizacyjnej PP/samodzielnej komórki organizacyjnej Centrali PP/osoby
nadzorującej umowę

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

Załącznik nr 4 do umowy………..

WZÓR

Załącznik nr 4 do umowy nr…………………………

- WZÓR -

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

Teren obszaru/obiektu Poczty Polskiej …………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
kierowcy/jednostka/komórka
organizacyjna Centrali PP/nazwa
(Lp.
podmiotu użytkownika pojazdu

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Data ważności
upoważnienia

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

Uwagi

Załącznik nr 7 do umowy nr…….………..

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
na przemieszczanie składników majątkowych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

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.
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)

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. Moje 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 ……..
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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

