PROJEKT
Umowa Nr …………………………

zawarta w …………………………… w dniu …….……………….. pomiędzy: Pocztą Polską Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000334972, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 zł, w całości wpłacony, NIP 525000-73-13, REGON 010684960, reprezentowaną przez:
zwana w treści umowy Zamawiającym.

1) ……………………………………………………………………………………, data i nr pełnomocnictwa
2) ……………………………………………………………………………………, data i nr pełnomocnictwa

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………….……………..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: …………………….,
kapitał zakładowy w wysokości ……….. zł / kapitał zakładowy w wysokości ………. zł – wpłacony (dla spółek
akcyjnych), NIP ……………………REGON: ……………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą
reprezentują:
1. ……………………………………………………………………………....................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………............
(w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i datę
pełnomocnictwa),
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej)
Imię i nazwisko ………………..……….., zamieszkałym/ą w ……………, przy ulicy ………………, kod
pocztowy, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………..………………………… z siedzibą
w ……………………. przy ulicy ……….……………......, wpisanym/ą do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej NIP……………………………………. REGON…………………………… PESEL:
………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
(zapis opcjonalny jeżeli przedsiębiorca nie zawiera umowy samodzielnie, tylko działa przez
pełnomocnika)
Reprezentowanym/ą przez:
1. ............................................................... -...............................
2. ............................................................... -...............................
(w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i datę
pełnomocnictwa),

o następującej treści:
§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy na skutek przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, 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.
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2.
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§2
Przedmiotem umowy jest:
1) Część Nr I *) - świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego gaśnic i hydrantów – przeglądy
techniczne, czynności konserwacyjne oraz naprawy - zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej
S.A na terenie województwa świętokrzyskiego. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera
Załącznik nr 1 do umowy.
2) Część Nr II *) - świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego urządzeń przeciwpożarowych stałe urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożaru, urządzenia oddymiające – przeglądy
techniczne, czynności konserwacyjne oraz naprawy - zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej
S.A na terenie miasta Kielce. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do
umowy.
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kart wykonania usług
serwisowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, który będzie również podstawą do wystawienia
faktury VAT.
Terminy wykonania usług zostały określone w Załączniku Nr 1 do umowy.
Przeglądy winny być wykonywane w obecności pracowników ds. ochrony przeciwpożarowej w czasie
czynnej pracy urzędów i terminach ustalonych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
Wykonawca umożliwi własnym środkiem transportu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy dojazd pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, wg nadzorowanego obszaru, w celu
właściwego jego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i akceptację prawidłowo wykonanych usług.
§3
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi wynosi netto …………………. zł, podatek
VAT …………………. zł, wartość brutto ………….. zł (słownie: …………………….)
, w tym:
a) za świadczenie usług określonych w pkt 6 i 7 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy, wynosi: netto ......................zł plus należny podatek VAT 23% w kwocie ………zł co daje
łączną wartość brutto (słownie: ....................................... ....../100);
b) w przypadku powstania konieczności naprawy urządzeń przeciwpożarowych w trakcie trwania
umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usługi wskazane w pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dodatkowe wynagrodzenie uwzględniające udokumentowaną
przez Wykonawcę wartość rynkową roboczogodzin, dojazdu oraz materiałów, przy czym łączne
wynagrodzenie z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty
zł
netto, co po zwiększeniu o należny podatek VAT (aktualnie 23 %) daje kwotę brutto zł (słownie:
zł 00/100).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu umowy nie więcej niż do 30% wartości
umowy brutto ze względu na aktualne potrzeby, bądź posiadane środki finansowe, co nie stanowi
zmiany przedmiotu umowy i nie może być podstawą roszczeń odszkodowawczych ze strony
Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy.
Powyższe zmniejszenie liczby zamawianych usług objętych przedmiotem umowy powoduje odpowiednie
zmniejszenie całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 oraz nie wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi w ramach obsługiwanego
terenu w przypadku zmiany lokalizacji którejkolwiek jednostki Poczty Polskiej S.A., o czym pisemnie
powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany miejsca przeznaczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zmniejszenie liczby poszczególnych usług określonych w Załączniku nr 1 do umowy będzie
następowało w oparciu o ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 4 do umowy.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych netto w trakcie trwania umowy.
Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 5 obejmują wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu umowy.
Zgodnie z ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do dalszej realizacji umowy na tych samych zasadach
oraz po tych samych cenach w stosunku do zmniejszonej liczby asortymentu od dnia otrzymania
zawiadomienia.
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści załączników do niniejszej umowy - dotyczących
ilości sprzętu i systemów. Przekazanie Wykonawcy zmienionych załączników nie powoduje konieczności
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości wykonanych usług potwierdzone kartą
wykonania usługi, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
11. Strony zgodnie ustalają, że wysokość cen jednostkowych brutto usług może podlegać zmianie, w wyniku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. zmiana stawki podatku VAT), maksymalnie
o procentową wartość wynikającą z takiej zmiany. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu.
12. Za sprawność atestowanego sprzętu użytkowanego zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie
z przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług zawartych w niniejszej umowie, następujących kar umownych:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto
umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po umówionym terminie,
2) w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo odstąpienia
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
3) w wysokości sto zł za każdy ujawniony i potwierdzony przypadek realizowania przedmiotu umowy
poprzez personel nie posiadający ważnych uprawnień do wykonywania określonych prac z zakresu
przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku
wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
3. Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie należnych kar umownych wraz z obciążającą notą
księgową. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od wystawienia noty z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przy
jednoczesnym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa.
Potrąceń kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych
dokonywać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca nadzór merytoryczny
nad realizacją umowy.
5. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w 3 ust. 1 umowy.
§5
1. W zakresie świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
2) realizowania przedmiotu umowy poprzez wykwalifikowany personel posiadający ważne
uprawnienia do wykonywania określonych prac z zakresu przedmiotu umowy,
3) informowania na bieżąco o każdej zmianie osobowej pracowników wykonujących przedmiot
umowy, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika,
4) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy,
5) informowania na piśmie Zamawiającego o złym stanie rozwiązań technicznych zabezpieczeń
przeciwpożarowych po przeprowadzonym
przeglądzie technicznym i
czynnościach
konserwacyjnych,
6) zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych
wprowadzonych przez Zamawiającego,
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7)

2.
3.
4.

5.

stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego,
w zakresie przedmiotu umowy i pracowników wewnętrznej służby ochrony w zakresie
porządkowym,
8) udzielenia informacji i wyjaśnień na pytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
9) nie powodowania dezorganizacji pracy pracowników Zamawiającego w miejscu realizacji usługi
10) posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia OC – minimalna kwota ubezpieczenia
dwadzieścia tysięcy zł.
11) utrzymania ciągłości ubezpieczenia na okres umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania
umowy oraz przedkładania kopii aktualnych polis zawieranych w tym okresie.
Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli jakości
świadczonych przez Wykonawcę usług przez cały okres trwania umowy.
Z kontroli, o której mowa w ust. 2 sporządzany będzie każdorazowo protokół poprawności wykonania
usługi potwierdzany przez osoby wyznaczone przez strony.
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli doraźnej nieprawidłowości w wykonaniu usługi
Zamawiający niezwłocznie - nie później niż w dniu następnym - powiadomi o tym fakcie Wykonawcę,
udostępniając mu jednocześnie kopię protokołu wskazanego w ust. 3.
Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu kopii protokołu wskazanego w ust. 3, do wykonania
przedmiotu umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w terminie 7 dni
kalendarzowych.

§6
1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego bez zastrzeżeń karty wykonania usług. Faktury VAT zostaną wystawione
na adres:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa,
w terminie 7 dni od daty podpisania kart wykonania usług.
Na fakturach należy umieścić:
1) nazwę usługi lub towaru,
2) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13,
3) informację, że usługa realizowana jest w ramach umowy nr ……..............................................
2. Wykonawca przesyła oryginały poszczególnych faktur VAT na adres:
Poczta Polska S.A.
Dział BHP OP w Kielcach
ul. Warszawska 153
25-547 Kielce
3. Należność za każdą wykonaną usługę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek nr ……
4. ……..………………….. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest 1 czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić zamawiającego o każdorazowej zmianie statusu.
§7
Umowa obowiązuje 36 miesięcy od daty jej zawarcia. lub do wyczerpania wartości brutto umowy określonej
w § 3 ust. 1 umowy przed tym terminem.
1

Niewłaściwe skreślić
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§8
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej/ KRS.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowy. Zmiany
do umowy nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji oraz muszą uwzględniać interes
Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

§ 10
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.
Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
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
i o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (Załącznik nr 3 do umowy).
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego, o których
mowa w ust. 6 i 7 .
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 nr dowodu
tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usług zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
Osoby, o którym mowa w ust. 6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na podstawie,
którego będzie można dokonać ich weryfikacji.
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.
§ 11

1. Ogólne warunki gwarancji jakości:
a) Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją prace serwisowe zostały wykonane zgodnie
z umową, dokumentacją techniczną urządzenia i zasadami wiedzy technicznej.
b) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania
gwarancji. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne
zawiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
c) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wymieniony sprzęt na nowy. Okres gwarancji
ustala się na 36 miesięcy od daty produkcji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta.
d) Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 48 godzin od daty
powiadomienia przez Zamawiającego.
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e)

Po upływie terminów wskazanych w ust. 1 c Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy
na usunięcie wad, albo po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
f) Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw
gwarancyjnych.
g) Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych terminie
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
h) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
i)
Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
- siły wyższej,
- naturalnego zużycia części zamiennych,
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności nieprawidłowej eksploatacji oraz
konserwacji sprzętu.
j)
Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego Karty wykonania
usług.
k) Okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.
2. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.
3. W przypadku usuwania przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy razy tej samej
usterki lub wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania od nowa usługi w zakresie, w którym to
zjawisko miało miejsce.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony
zgodnie poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miasta Kielce.
§ 13
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania
konserwacji sprzętu określonego w § 2 umowy po upływie 10 dni od terminu określającego sprawność
sprzętu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za
należycie zrealizowaną część umowy.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego
wypowiedzenia umowy w następujących sytuacjach:
a) śmierci Wykonawcy2,
b) gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania usług w wyznaczonym
terminie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub bez uzasadnionej przyczyny
nie wykonuje świadczenia usług przez okres dłuższy niż 21 dni
e) gdy opóźnienie w wykonaniu usługi przekroczy 30 dni
f) gdy Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwał świadczenie usług stanowiących
przedmiot umowy,
g) gdy Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem,
h) gdy Wykonawca posłuży się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami
niezbędnymi do zawarcia umowy.
4. W razie wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności za wykonaną usługę.
2

Zapis zostanie usunięty, w przypadku gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia
jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie,
działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są
wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę
oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej.
Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.
§ 15
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą jest: ……………..………..,
e-mail: …………………………….…. tel. ……....................
2. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: …………………………………… tel. …….…….,
e-mail …………………………………………
3. Zmiana oznaczenia Stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikających ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów,
a także zmiana osób wyznaczonych do kontaktu nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko
pisemnego powiadomienia.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Nr 1

-

Opis przedmiotu umowy

Nr 2

-

Karta wykonania usług serwisowych

Nr 3

-

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Nr 4

-

Formularz cenowy

)

* zapisy do wyboru na etapie zawierania umow
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. 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/productlicensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na
podstawie
zawartych
umów,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
prawa
w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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