Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZ-GD.2600.042.2019

Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ……..(wzór)
W dniu .................. 2019 roku w Białymstoku została zawarta umowa pomiędzy:
„Pocztą Polską Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 – 940
Warszawa , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego pod nr KRS 0000334972, NIP:
525-000-73-13, REGON 010684960 kapitał zakładowy: 774.140.000,00 zł w całości wpłacony,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………nr pełnomocnictwa……………………………….
2. …………………………………nr pełnomocnictwa……………………………….
3.
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
.............................................. z siedzibą w ................................. przy ulicy ............................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez .................................... pod
numerem ..................., będącym płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer
identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym …......
/ …………………………………przedsiębiorcą zamieszkałym ……………………………………………,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………z siedzibą ……………, ,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP.........................., Regon .......................
reprezentowanym przez:
1.
...........................
2.
...........................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanych
na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG , które miałyby wpływ na ważność umowy i są
zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada/nie posiada* status czynnego podatnika podatku od
towarów i usług i zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie lub
nabycie tego statusu.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr
……, prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej S.A. na Adaptację
lokalu na potrzeby
Filii Urzędu Pocztowego Białystok 1
w Sobolewie przy Szosie
Baranowickiej 92

zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
wykonaniu Adaptacji lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Białystok 1 w Sobolewie
przy Szosie Baranowickiej 92

w oparciu o kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do umowy i dokumentację projektową zawierającą
STWIORB –załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na …………… 2019 roku.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na …………… 2019 roku.

§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia …………….. 2019 roku.

§4
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru :
branża budowlana: - w osobie …..................……… posiadającego uprawnienia budowlane nr.
…………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności................................................. ..................................... wpisanego na
listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr - koordynator
branża sanitarna: -

w osobie …..................……… posiadającego uprawnienia budowlane nr.

…………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności................................................. ..................................... wpisanego na
listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr
branża elektryczna: - w osobie …..................……… posiadającego uprawnienia budowlane nr.
…………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności................................................. ..................................... wpisanego na
listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j. t. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm)
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie ………… posiadającego uprawnienia
budowlane nr. …………wydane przez …………………………………..upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności ..................................... wpisanego na listę członków
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr…………………
4. Zmiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie jak też powołanie nowych, nie stanowi
zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony, z zastrzeżeniem ust.
5.
5. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić tylko po dostarczeniu przez Wykonawcę
odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nowa osoba posiada wymagane przez
Zamawiającego uprawnienia.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego
się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i
zbędne materiały, odpady i śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w należytym
porządku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom GUNB, do
4.
5.
6.
7.

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia
im danych i informacji wymaganych tą ustawą
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.
Wykonawca oświadcza, iż podejmuje się wykonania robót z zachowaniem przepisów bhp i p.poż
oraz zabezpieczenia przedmiotów ruchomych i nieruchomych.
Wykonawca wykona zlecone roboty siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami terminy
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wykonania przedmiotów tych umów zabezpieczające dotrzymanie terminów wykonania robót
określonych w niniejszej umowie
8. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten
zakres w niniejszej umowie.
§6
1. Materiały i urządzenia własne wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10-ustawy Prawo
Budowlane.
2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z
Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§7
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego wyliczonego
w kosztorysie ofertowym /załącznik nr 1 do umowy/ i wynosi: .................. zł netto + VAT
23%.................................
Razem
brutto
.........................zł
słownie:…………………………….………
2 Zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót objętych zamówieniem nie mogą spowodować
przekroczenia /tj.: podwyższenia/ wartości umownej zamówienia określonej na podstawie
kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia w ust. 1 zapewni:
a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy
b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej
c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na podstawie wskazań liczników (odczyt
stanów w dniu wprowadzenia na placu budowy i w dniu odbioru końcowego robót)
d) Wykonanie przeglądów okresowych klimatyzacji i kurtyn 1 raz w roku w okresie
obowiązywania rękojmi

§8
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1. Zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu celem ich odebrania.
2. Prowadzenie na bieżąco książki obmiarów
3.
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.
4. Każdy pracownik Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazany w wykazie (załącznik nr 3)
wchodzący na teren obiektu złoży stosowne zobowiązanie poprzez złożenie podpisu na
oświadczeniu o zachowaniu tajemnicy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
5. Wykonawca, przy podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do prac przedstawia Inspektorowi
Nadzoru - do akceptacji wykaz pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac (realizacji
umowy).
6. Pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na teren obiektu pocztowego na podstawie wykazu
pracowników Wykonawcy, skierowanych do prac, wskazanych przez wykonawcę,
zaakceptowanego przez Dyrektora Regionu Pionu Infrastruktury w Białymstoku.
7. Pisemne zezwolenie (zaakceptowany wykaz) wydaje się na okres wykonywania prac, z
określeniem planowanego terminu realizacji umowy, zaś wstęp odbywa się za okazaniem
dokumentu tożsamości pracownikowi obiektu.
8. Wykaz osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować.
Każda zmiana osób zatrudnionych wymaga aktualizacji wykazu.
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9. Zamawiający zastrzega, że pracownicy Wykonawcy nie posiadający odpowiednich upoważnień
nie zostaną wpuszczeni na teren miejsca wykonania przedmiotu umowy.

§9
Strony postanawiają, że kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu samego faktu istnienia wad nie dających się usunąć w przedmiocie odbioru w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru;
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień przerwy;
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)
za zwłokę w przekazaniu terenu budowy
oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub
spowodowanie przerwy w
wykonaniu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy;
b)
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 20zł za każdy dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po wyznaczonym terminie odbioru końcowego robót;
c)
z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
d)
za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych wynagrodzenia określonego
tą fakturą za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z winy Wykonawcy w szczególności gdy:
a) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie
podjął jego wykonywania pomimo wezwania w okresie 5 dni od daty wezwania,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie wznowił ich pomimo
wezwania w okresie 5 dni od daty wezwania,
e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami, albo też w inny sposób drastycznie naruszy zobowiązania umowne.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
5. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie
niewykonania w/w obowiązku Zamawiający przy udziale Inwestora Zastępczego dokona czynności
spisu inwentaryzacyjnego skutecznie jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.
6. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt teren budowy i przekaże go Zamawiającemu wraz z
pełną dokumentacją. W przypadku nie wykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona
zabezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Jeżeli szkoda przewyższa sumę kar umownych strony zastrzegają prawo do odszkodowania do
wysokości powstałej szkody (damnum emergens i lucrum cessans - szkody rzeczywistej i
przewidywanych korzyści), przy czym zapłacone kary zaliczone są w takich wypadkach na poczet
odszkodowania (art. 484 § 1 k.c.).
§ 10
1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu każdą gotowość wykonanych robót do odbioru w
dzienniku budowy - brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru danych robót.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu odbioru w ciągu
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10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości zamówienia
do odbioru i potwierdzeniu przez Inspektorów Nadzoru wykonania przedmiotu zamówienia oraz
zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może żądać ponownego wykonania
robót na koszt Wykonawcy albo obniżyć wynagrodzenie.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru zamówienia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru wg wzoru
protokołu odbioru – załącznik nr 5 do umowy :
a) Odbiór końcowy komisyjny całości robót
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny wynikający z rękojmi termin odbioru przedmiotu umowy celem
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 11
Termin rękojmi wynosi .......... lat licząc od daty końcowego odbioru.
§ 12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
..........................
6 % ostatecznej ceny ofertowej po negocjacjach( brutto), t.j.; kwotę
słownie: ................................................................................................... złotych w dniu podpisania
umowy w formie...................................................................................
2. Jeśli kwoty zostaną zdeponowane na rachunku bankowym to zostaną zwrócone Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej.
3. 70% zabezpieczenia - zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę
robót budowlanych i uznania ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych
4. Pozostałe 30 %, zabezpieczenia wymienionego w ust.1, służące do pokrycia roszczeń w ramach
rękojmi zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
5. Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu kary umowne,
odszkodowania, oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego
6. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona należycie umowy, a prace te
wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie wykonania umowy, to
będzie on miał również prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku
bankowego, na którym było przechowywane zabezpieczenie.
7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo pokrycia szkody z posiadanego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
§ 13
1. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Faktury VAT należy wystawić i przekazać na adres;
Poczta Polska SA
Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku
Ul. Kolejowa 26
15-959 Białystok
NIP:525-000-73-13
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§ 14
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi tj. protokółem odbioru robót i kosztorysem zamiennym
(sporządzonym zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych wyd. II na
podstawie obmiaru robót) .
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykona zamówienie przy pomocy podwykonawców, na których
Zamawiający wyraził zgodę , ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi po zapłacie przez niego
za zakres robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca zobligowany jest przed
wystawieniem faktur końcowych przedłożyć zamawiającemu dowód zapłaty oraz oświadczenie
podwykonawcy o jej otrzymaniu.
§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności tej zmiany.
2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów,
a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub odbioru przedmiotu umowy
nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§16
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:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy zawierającego
serię i numer dokumentu tożsamości
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.
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§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy, Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.
t. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm)

§ 18
Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd powszechny w
Białymstoku.
§ 19
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1. Formularz ofertowy i Kosztorys ofertowy ( po negocjacjach)
2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
3. Wykaz pracowników
4.Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
5. Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY :

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

WYKONAWCA:

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.
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.
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WZÓR
Załącznik nr 3
do Umowy nr…
z dnia ................

Wykaz pracowników Wykonawcy uprawnionych do wstępu na teren obiektu Poczty Polskiej Spółka
Akcyjna, skierowanych do prac przy wykonywaniu zadania
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
.

Lp
1.

Nazwisko i imię
2.

Seria i numer dokumentu tożsamości
3.
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Załącznik nr 4 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja robót budowlanych 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)
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 nie będą przekazywane innym odbiorcom. LUB 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 ……………..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………..
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 5 do umowy

PROTOKÓŁ /wzór/
KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT
Wykonanych wg umowy Nr .......... z dnia ...........
Zadanie:
…………………………………………………………………………………………………
Dokonanego w dniu .......... na podstawie zgłoszenia Wykonawcy i potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru z dnia ..........
INWESTOR: „Poczta Polska” S.A., Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku,
ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok
WYKONAWCA: .............
Skład komisji :
1. .........
2. .........
3. .........
przy udziale:
4. ........
5. .......
6. .......
......
Komisja po sprawdzeniu wykonanych robót i dokumentów budowy stwierdziła, że:
1. Roboty zostały wykonane w czasie: ...................
a) zgodnie z projektem, kosztorysem i obowiązującymi normami i warunkami
technicznymi
b) z odchyleniami jak wyżej w zakresie: ..............................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Jakość wykonanych robót jest: bardzo dobra, dobra, dostateczna, z usterkami, z wadami
trwałymi.
a) Usterki dające się usunąć .................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
z tytułu których zatrzymuje się kwotę w wysokości zł .....................................................
Wyznaczony termin na ich usunięcie:
.......................................................................................
b)

Wady trwałe nie dające się usunąć: .................................................................................
.............................................................................................................................................
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3. Całkowita wartość robót wg umowy wynosi (brutto):

.................. zł

4. Wartość robót wg kosztorysów zamiennych wynosi (brutto):
5. Potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu:
a) wad trwałych:
zł
b) niedotrzymania terminu:
Razem:
6. Wartość robót wykonanych - do wypłaty:

................... zł

.........................................
......................................... zł
......................................... zł
................................... zł brutto

7. Termin rękojmi zgodny jest z zawartą umową i upływa w dniu ...................
8. Zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: .................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano.
1. ......................................

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

3. ......................................

4. .....................................

5. ......................................

6. .....................................
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