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UMOWA
zawarta w Katowicach w dniu ................. 2017 roku pomiędzy Pocztą Polską S.A. 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 numerem 0000334972, NIP 525-000-7313, REGON 010684960, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
1. . …………………………............ - Dyrektora Operacyjnego Obszaru ds. Nieruchomości w Katowicach
2. . …………………………………………………………………….……………………………………………….
zwaną dalej „zamawiającym”
a (wersja dla podmiotów wpisanych do KRS)
..............................................................................................................., z siedzibą w ..................................................
przy ul. ............................................, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ............................... w ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
............................., NIP ....................................., REGON ............................, kapitał zakładowy …………………. zł
(w przypadku spółek), , reprezentowanym przez pana/panią …………………………………….
zwanym dalej „wykonawcą”,
a (wersja dla podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej)
panem/panią
………………..………………….
zamieszkałym(ą)
w
………………………..
przy
ul.
……………..………., prowadzącym(ą) działalność gospodarczą w …..………………. przy ul. ………………………
pod nazwą ……………………………………………….. , wpisanym(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP …………………, REGON …………………., PESEL ……………………….
zwanym dalej „wykonawcą”,
zwanych łącznie Stronami, a osobno Stroną,
o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

§1
Niniejsza umowa, zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego odrębnego na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej SA.
Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisu instalacji
ciepłowniczych oraz przeglądu i badania szczelności instalacji gazowych w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego, administrowanych przez Zamawiającego - Pion Infrastruktury ds. Nieruchomości
w Katowicach (zwanych dalej: usługą serwisu instalacji cieplnych/przeglądem i badaniem szczelności
instalacji gazowych). Szczegółowy opis, tj. lokalizacja, parametry urządzeń i instalacji grzewczych,
specyfikacja rodzajowo – ilościowa, dane osób upoważnionych do nadzoru nad realizacją niniejszego
zamówienia zawarte są w załączniku nr 1a do Umowy (serwis instalacji ciepłowniczych) i w załączniku nr
1b do Umowy (przeglądy i badanie szczelności instalacji gazowych). Przedmiot Umowy obejmuje również
wykonywanie przez Wykonawcę ewentualnych napraw infrastruktury ciepłowniczej i gazowej w jednostkach
organizacyjnych Zamawiającego, administrowanych przez Zamawiającego - Pion Infrastruktury ds.
Nieruchomości w Katowicach, określonych w załączniku nr 1 do Umowy w zakresie niezbędnym do
prawidłowego jej funkcjonowania. Zakres ewentualnych napraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
regulują zapisy niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości realizacji usług serwisu instalacji ciepłowniczych oraz
przeglądu i badania szczelności instalacji gazowych, wymienionych w załączniku numer 1a i 1b do Umowy
oraz ewentualnych napraw, o których mowa w ust. 2 niniejszej Umowy, w taki sposób że łączna kwota brutto
przedmiotu Umowy, określona w § 5 ust. 1 Umowy nie może ulec zmniejszeniu poniżej 70% tej wartości, co
nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Serwis instalacji ciepłowniczych oraz przeglądy i badanie szczelności instalacji gazowych wykonywane będą
przez pracowników Wykonawcy, którzy dysponują ważnymi, wymaganymi uprawnieniami koniecznymi do
wykonania niniejszego zamówienia, tj.: odpowiednio świadectwa kwalifikacyjne dozorowe i eksploatacyjne,
uprawniające do wykonywania powierzonych prac, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. (Dz. U. 2003.89.828 z dn. 21.05.2003 r. oraz późniejszymi zmianami)
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5.

6.

7.

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci), zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a do Umowy.
Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Wykonawca sporządzi i przekaże osobie upoważnionej do
kontaktu ze strony zamawiającego, wymienionej w załączniku nr 1a i 1b do Umowy, imienne zestawienie
zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników, z podaniem imienia, nazwiska i nr dowodu osobistego wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z realizacji niniejszej Umowy oraz kserokopie ich świadectw kwalifikacyjnych i uprawnień, o których mowa
w ust. 4.
Strony uznają, że pomieszczenia, w których będzie świadczona usługa, wynikająca z niniejszej Umowy,
spełniają wymogi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscach wykonywania usługi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

§2
1. W celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług,
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych. Zakres prac
związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, przed rozpoczęciem i w trakcie sezonu grzewczego, obejmuje:
1) serwis urządzeń i instalacji kotłowni, stosownie do rodzaju zastosowanego paliwa:
- sprawdzenie działania kotła, palnika wraz z regulacją,
- czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła, rusztu, popielnika, palnika oraz czopucha,
- regulacja procesu spalania wraz ze sprawdzeniem odprowadzenia spalin i dopływu powietrza do
kotłowni,
- pomiar emisji spalin kotła oraz sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego,
- regulacja urządzeń ścieżki gazowej (dla kotłów gazowych),
- sprawdzenie ciśnienia w instalacji olejowej, sprawdzenie zbiorników olejowych oraz szczelności instalacji
olejowej (dla kotłów olejowych),
- pomiar sprawności energetycznej chwilowej kotła (dotyczy wyłącznie kotłów opalanych gazem, olejem
grzewczym lub wyposażonych w regulowany palnik przepływowy na paliwo stałe), po dokonanych
czynnościach regulacyjnych, potwierdzony wydrukiem z urządzenia pomiarowego,
- wyczyszczenie pomp i filtrów oraz sprawdzenie szczelności hydraulicznej instalacji,
- kontrola i uszczelnienie zaworów oraz pozostałych elementów instalacji czynnika grzewczego,
- sprawdzenie elementów izolacji termicznej,
- sprawdzenie i regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej z odnotowaniem w raporcie wszelkich
wprowadzonych lub zmodyfikowanych nastaw serwisowych i regulacyjnych,
- sprawdzenie i pomiary ochronne elektrycznej instalacji zasilającej,
- sprawdzenie i pomiary instalacji gazowej oraz aktywnego systemu bezpieczeństwa,
- badanie i czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przynależnych
do kotłowni,
- zgłaszanie zapotrzebowania na olej opałowy z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem w formie
pisemnej lub mailowej,
- zgłaszanie uwag związanych z jakością paliwa,
- prowadzenie ewidencji zużycia opału (raport miesięczny, do 5 dnia po zakończeniu miesiąca, dla
wszystkich paliw w formie pisemnej i mailowej,
- sporządzenie na żądanie Zamawiającego protokołu z wykonanych czynności w formie pisemnej,
- wykonywanie napraw instalacji i urządzeń ciepłowniczych kotłowni niezbędnych dla prawidłowego ich
funkcjonowania na zasadach określonych w § 2 ust. 6.
2) serwis urządzeń i instalacji wymiennikowni zasilanych z sieci wodnej zewnętrznej:
- czyszczenie wymienników i filtrów,
- sprawdzenie i regulacja automatyki kontrolno - pomiarowej z odnotowaniem w raporcie wszelkich
wprowadzonych lub zmodyfikowanych nastaw serwisowych i regulacyjnych,
- sprawdzenie i pomiary ochronne elektrycznej instalacji zasilającej,
- badanie i czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych) przynależnych do wymiennikowni,
- sprawdzenie działania pomp wraz z regulacją,
- sporządzenie na żądanie Zamawiającego protokołu z wykonanych czynności w formie pisemnej,
- wykonywanie napraw instalacji ciepłowniczych niezbędnych dla prawidłowego ich funkcjonowania na
zasadach określonych w § 2 ust. 6.
3) serwis urządzeń i instalacji pozostałych (w tym pompowni, instalacji ogrzewania obiektów):
- kontrola i regulacja parametrów (wynikających z dostępnych dokumentacji instalacji grzewczych obiektu
Zamawiającego i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń) czynnika grzewczego, znajdującej się u
Administratora danego obiektu,
- bieżąca kontrola pracy urządzeń, w szczególności pomp obiegowych,
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kontrola ilości wody w instalacji, uzupełnienie zładu,
sprawdzenie szczelności urządzenia i instalacji czynnika grzewczego,
sprawdzenie i regulacja automatyki kontrolno – pomiarowej z odnotowaniem w raporcie wszelkich
wprowadzonych lub zmodyfikowanych nastaw serwisowych i regulacyjnych,
- sprawdzenie i pomiary ochronne elektrycznej instalacji zasilającej,
- badanie i czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych) przynależnych do pompowni,
- nadzór nad instalacją c.o. w budynku (odpowietrzanie grzejników, bieżąca konserwacja, usuwanie
nieszczelności, itp.),
- zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
- dbanie o porządek w eksploatowanych pomieszczeniach,
- prowadzenie ewidencji parametrów czynnika grzewczego (ciśnienie, temperatura, przepływ), temperatury
zewnętrznej powietrza,
- wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych związanych z czystością urządzeń w kotłowni, składzie
opału oraz miejscu składowania żużla,
- sporządzenie protokołu z wykonanych czynności na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej,
wykonywanie napraw instalacji i urządzeń pozostałych niezbędnych dla prawidłowego ich funkcjonowania
na zasadach określonych w § 2 ust. 6.
4) przeglądy i badanie szczelności instalacji gazowych
- instalacja, armatura i urządzenia gazowe powinny być poddane szczegółowym oględzinom i pomiarom
wynikających z obowiązujących przepisów ustawy - Prawo Budowlane i Ppoż.
- protokół pomiarowy ma zawierać następujące informacje i dane:
a) rodzaj i zakres kontroli,
b) adres i nazwę obiektu, w którym przeprowadzono kontrolę,
c) datę przeprowadzenia pomiarów,
d) określenie parametrów instalacji gazowej z podaniem rodzaju gazu, ciśnienia gazu na wejściu do
budynku i w instalacji wewnętrznej,
e) opis przyrządów pomiarowych do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej,
f)
zakres wykonanych oględzin i kontroli,
g) ocenę wyników oględzin i kontroli,
h) wnioski wynikające z oceny wyników oględzin, pomiarów i prób,
i)
ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji i urządzeń gazowych,
j)
określenie daty następnej kontroli,
k) dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących badanie instalacji,
l)
podpisy osób wykonujących pomiary oraz pieczątkę firmową wykonawcy,
m) wykonanie w uproszczonej formie szkiców pomieszczeń z naniesieniem lokalizacji badanej armatury
(gazomierze, odbiorniki i przybory gazowe),
5) wykonywanie napraw instalacji i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego ich funkcjonowania na zasadach
określonych w § 2 ust. 6 a w szczególności:
- usuwanie powstałych w instalacjach ciepłowniczych i gazowych uszkodzeń i awarii w celu przywrócenia
im pełnej sprawności technicznej,
- w ramach napraw, o których mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca dostarcza na miejsce wykonania Umowy na
swój koszt i ryzyko wszelkie niezbędne do wykonania naprawy części oraz materiały, które spełniać
powinny wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wraz z kartami gwarancyjnymi producenta,
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy oryginały kart gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń lub części zamiennych w ramach w/w napraw.
- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w okresie nieprzekraczającym czasów reakcji,
określonych w załączniku 1a do niniejszej Umowy, od momentu otrzymania zgłoszenia naprawy,
w obiektach Zamawiającego, określonych w załączniku 1a do niniejszej Umowy,
- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu na jego żądanie wiadomości o przebiegu
realizacji naprawy.
2. Terminy wykonania usługi serwisu instalacji ciepłowniczych zawiera harmonogram, będący załącznikiem nr 4.
do niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian ustalonych w harmonogramie terminów i ilości
powierzonych usług serwisu instalacji ciepłowniczych z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.
Zmiany harmonogramu wymagają zachowania formy pisemnej przez Wykonawcę oraz Zamawiającego i nie
wymagają zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy.
Nieprzekraczalne terminy wykonania przeglądów i badań szczelności instalacji gazowych zawiera załącznik 1b
do umowy.
3. Obligatoryjnie pierwszą usługę serwisu instalacji ciepłowniczej Wykonawca przeprowadzi w porozumieniu
z Zamawiającym przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Serwis ten winien obejmować rozruch instalacji,
-
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4.

5.

6.

7.

8.

przygotowanie do sezonu grzewczego, wykonanie wymaganych przeglądów i pomiarów elektrycznych,
gazowych oraz czyszczenia przewodów odprowadzających spaliny na odcinkach od urządzeń do przewodów
kominowych.
W ramach pierwszej usługi serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest
do przygotowania instalacji grzewczych, w tym kotłów i wymiennikowni do bezzwłocznego rozpoczęcia sezonu
grzewczego, na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej i mailowej, traktowanym jako termin rozpoczęcia
sezonu grzewczego.
W ramach niniejszej Umowy, serwis przewidziany dla okresu przejściowego między sezonem grzewczym
zimowym i letnim lub pomiędzy poszczególnymi serwisami wykazanymi w harmonogramie, traktowany jest
jako serwis rezerwowy, który zostanie wykonany wyłącznie na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej lub
mailowej. Rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania serwisu rezerwowego w ramach niniejszej Umowy
nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża
zgodę, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.
Termin wykonania przeglądu i badania szczelności instalacji gazowych na terenie kotłowni zasilanych gazem
powinien zostać wykonany przed ustalonym terminem przygotowania instalacji grzewczej do sezonu
grzewczego. W przypadkach pozostałych terminów wykonania przeglądów i badania szczelności instalacji
gazowych terminy te wynikają z uzgodnionego przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą
harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy.
Granicą podziału instalacji gazowej, na część przypisaną do kotłowni i pozostałą część budynku są kołnierze
od strony zasilania pierwszego zaworu odcinającego na zasilaniu nitki gazowej, po wejściu do kotłowni, a jeżeli
brak takiego zaworu granicą podziału instalacji jest wejście instalacji gazowej do pierwszego przyboru
gazowego lub kolektora zlokalizowanych na terenie kotłowni.
Dla usług serwisowych objętych niniejszą Umową, a w szczególności ujętych w harmonogramie, serwisach
rezerwowych oraz w serwisach związanych z usunięciem awarii (zwanych naprawami awaryjnymi) wycena
będzie wykonywana wg następujących zasad:
1) Dla napraw, w których wartość netto materiałów wraz z wymianą nie przekracza 25 % ceny jednostkowej
netto danej usługi serwisowej, związanej z wymianą materiałów eksploatacyjnych i drobnych części
zamiennych (bezpieczniki, żarówki, łożyska, szczotki komutatorów silnikowych itp.) koszt naprawy będzie
uwzględniony w ramach obowiązującej ceny jednostkowej usługi serwisowej,
2) Dla napraw, w których wartość netto materiałów wraz z wymianą przekracza 25% oraz nie przekracza
100% ceny netto jednostkowej danej usługi serwisowej, dla danego obiektu, Wykonawca przystępuje do ich
wykonania bez zwłoki, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego w formie telefonicznej potwierdzonej
mailowo lub mailowo,
Wartość ostateczną kosztów napraw opisanych w niniejszym pkt. z uwzględnieniem kosztów materiałów i
ich wymiany, Wykonawca każdorazowo udokumentuje w formie pisemnej i przedłoży Zamawiającemu.
3) W przypadku napraw, których koszt netto wraz z materiałami będzie wyższy od wysokości 100% ceny
jednostkowej danej usługi serwisowej dla danego obiektu, realizacja naprawy będzie poprzedzona
procedurą zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Łączna kwota napraw, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 powyżej, nie może zwiększyć wartości Umowy brutto,
określonej w § 5 ust. 1 Umowy.
Zakres usług w ramach niniejszej Umowy obejmuje również niezbędne przeglądy i pomiary elektryczne oraz
gazowe, związane z serwisowanymi urządzeniami lub instalacjami, tj.:
1) Minimalną ilość przeglądów i pomiarów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (pomiar
oporności instalacji, skuteczności zerowania, zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, badanie kabli,
silników, ochronników, połączeń wyrównawczych itp.) ustala się na 1 raz / rok, z wyłączeniem pomiarów
wynikających z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji po naprawie.
2) Minimalną ilość przeglądów i pomiarów gazowych (pomiar szczelności połączeń rurociągów i odbiorników
oraz przyborów gazowych itp.) ustala się na 1 raz / rok, z wyłączeniem pomiarów wynikających
z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji po naprawie.
3) Minimalną ilość przeglądów i pomiarów aktywnych systemów bezpieczeństwa gazowego ustala się na 1
raz/kwartał, z wyłączeniem pomiarów wynikających z dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji po naprawie
(chyba, że DTR systemu bezpieczeństwa wydana przez producenta urządzenia określa inną częstotliwość
wykonania przeglądów okresowych).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokoły pomiarów i badań wyszczególnionych w ust. 7 powyżej,
w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje Zamawiającemu, w celu dołączenia do książki obiektu
budowlanego, drugi zachowuje Wykonawca na okres świadczenia usługi.
Protokoły pomiarowe powinny zawierać co najmniej n/w niezbędne informacje:
1) Protokoły pomiarów szczelności instalacji gazowej:
a) data wykonania przeglądu technicznego,
b) tytuł protokołu z przeprowadzonej kontroli
c) numer protokołu kontroli

4

PI.TPZKat.2600.144.2017
PROJEKT
d) adres obiektu
e) dane wykonującego kontrolę wraz z uprawnieniami
f) dane użytych urządzeń pomiarowych
g) data legalizacji urządzeń pomiarowych
h) nazwa właściciela lub użytkownika obiektu/instalacji
i) ocena szczelności urządzeń gazowych – oddzielnie dla poszczególnych urządzeń
j) ocena szczelności instalacji gazowej
k) ocena szczelności połączeń instalacji gazowej
l) ocena stanu technicznego urządzeń gazowych
m) ocena stanu technicznego połączeń gazowych
n) wyniki kontroli szczelności instalacji gazowej
o) uwagi i zalecenia pokontrolne
p) data przeprowadzenia następnej kontroli
q) podpis osoby upoważnionej
2) Protokoły przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych:
a) numer protokołu
b) rodzaj/zakres wykonywanych pomiarów/badań,
c) data wykonania pomiarów/badań,
d) nazwa i adres obiektu oraz miejsce wykonywania pomiarów/badań,
e) warunki pogodowe pomiarów/badań,
f) dane wykonującego kontrolę wraz z uprawnieniami
g) dane użytych urządzeń pomiarowych
h) data legalizacji urządzeń pomiarowych
i) układ sieci
j) napięcie zasilania
k) wyniki pomiarów/badań wraz z opisem i objaśnieniami
l) uwagi i zalecenia pokontrolne
m) wniosek końcowy
n) data przeprowadzenia następnych pomiarów/badań
o) podpis osoby upoważnionej
Zamawiający dopuszcza różne formy protokołów pomiarowych pod warunkiem, że będą zawierać co najmniej
informacje wymienione w pkt. 1 i 2 powyżej.. Do protokołów tych należy obligatoryjnie dołączać uproszczone
szkice rozmieszczenia punktów pomiarowych w pomieszczeniach lub lokalizacjach z naniesioną numeracją
pozwalającą na ich identyfikację.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej, w której zawarte
zostaną informacje związane z odczytami parametrów technicznych oraz bieżących zdarzeniach ruchowych.
9. Wykonawca oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz zobowiązuje się do utrzymywania porządku w
pomieszczeniach serwisowanych oraz do bezwzględnego egzekwowania zakazu przebywania na terenie tych
pomieszczeń osób niepowołanych, niezwiązanych ze świadczonymi w ramach Umowy czynnościami.
10. W sytuacji braku możliwości przywrócenia sprawności systemu grzewczego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (w szczególności: brak dostępności materiałów lub części zamiennych, brak możliwości
identyfikacji przyczyny uszkodzenia, wydłużony czas naprawy spowodowany nietypowym charakterem
uszkodzenia, zwiększonym zakresem robót lub czasem niezbędnym do spełnienia wymogu, wynikającego z §
2 ust. 6 pkt. 2 oraz pkt. 3, co może skutkować powstaniem dodatkowych strat materialnych oraz zagrożeniami
BHP lub Ppoż., Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie do podjęcia wszelkich działań zmierzających do
zabezpieczenia powyższego systemu grzewczego przed zagrożeniem dla zdrowia, życia, mienia.
11. Wykonawca oświadcza, że wszystkie czynności związane z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi
z niniejszej Umowy w zakresie dozoru, eksploatacji i prac kontrolno-pomiarowych będą wykonywane przez
osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa energetycznego uprawnienia zgodnie
z zaleceniami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) producenta urządzeń, zgodnie zobowiązującymi
przepisami prawa (bhp, p.poż., energetycznego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz wewnętrznymi przepisami
Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu świadczonej usługi oraz zachowania
tajemnicy służbowej/przedsiębiorstwa Poczty Polskiej SA). Ponadto Wykonawca zapewni utrzymanie
właściwych parametrów w instalacjach w celu uzyskania zakładanego komfortu cieplnego w miejscach odbioru,
z zachowaniem oszczędnej gospodarki energią.
12. W przypadku przekroczenia parametrów pracy instalacji z winy Wykonawcy (obsługującego) oraz osób
działających w jego imieniu i na jego rzecz (np.: zagotowanie się czynnika grzewczego) Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność materialną (finansową) za związane z tym szkody powstałe po stronie
Zamawiającego. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje zarówno
rzeczywistą stratę jak i utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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13. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje uprawniające do realizacji przedmiotowego
zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
15. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywaną
usługą w ramach niniejszej Umowy.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi obiektu, Zamawiającemu,
innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.
§3
1. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30 września 2020r. lub do wyczerpania kwoty
przewidzianej na okres zawarcia Umowy (wartości Umowy brutto) przed tym terminem, w zależności od
tego, co nastąpi pierwsze.
2. O terminie rozpoczęcia sezonu grzewczego Wykonawca zostanie powiadomiony przez osobę wyznaczoną
przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją zamówienia, wg załącznika nr 1a i 1b w formie pisemnej
i mailowej.
3. Strony uznają, że rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego jest każdorazowo ustalane przez
Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, wliczając w to posiadanie
odpowiednich urządzeń pomiarowych, sprzętu i środków transportowych oraz wszelkich materiałów
koniecznych do wykonania usługi, które spełniać powinny wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kartami gwarancyjnymi producenta.
Cena przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje również koszty dojazdów do miejsca realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania zamawiającemu w formie mailowej (lub telefonicznej
potwierdzonej mailowo) rodzaju i zakresu niezbędnych napraw i materiałów niezbędnych do usunięcia usterki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług, wynikających
z niniejszej Umowy w stosunku do zakresu podanego w ofercie np. w zależności od warunków
atmosferycznych lub sytuacji awaryjnych w obiektach Zamawiającego wymienionych w załącznikach do
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem §1 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany źródła ciepła (która nie została przewidziana w dniu podpisywania niniejszej Umowy)
w związku z zamianą zużywanego paliwa (np. z węgla na gaz, olej opałowy, energię elektryczną lub podobne
paliwa) a także innych zmianach związanych ze zmianą funkcji części obiektów/likwidacji obiektów
Zamawiającego określonych w załączniku nr 1a i 1b do niniejszej Umowy, Wykonawca zostanie
poinformowany w formie pisemnej, a dotychczasowa usługa serwisowa w ramach niniejszej Umowy zostaje
zastąpiona automatycznie nową usługą serwisową, z zastosowaniem cen jednostkowych dla usług
serwisowych o podobnym stopniu trudności, wykonywanych przez Wykonawcę na innych obiektach
Zamawiającego wymienionych w załącznikach do niniejszej Umowy w ramach tego samego zadania lub
w przypadku braku takich usług, dla zadań o najbliższym stopniu trudności (ilość jednostek obsługowych, moc
instalacji, zakres usługi) w ramach zawartej Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącego nadzoru nad wykonaniem Umowy oraz prawo zgłaszania
zastrzeżeń co do sposobu i terminu jej wykonania, w tym prawo żądania od wykonawcy usunięcia
nieprawidłowości lub stwierdzonych wad.
Wykonawca wykonuje czynności przewidziane w Umowie na podstawie upoważnienia wystawionego przez
zamawiającego do wejścia na teren budynku, w którym są wykonywane usługi.
Strony zobowiązują się w okresie trwania niniejszej umowy do wzajemnej współpracy.
Wykonawca zapewni całodobową łączność telefoniczną za pomocą tel. komórkowego nr ………………….
oraz stacjonarnego nr ………………………… oraz e-mail: ……………………….
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
- ze strony wykonawcy /imię nazwisko, tel. komórkowy, adres e-mail/:………………………...…………………
- ze strony zamawiającego są – osoby wymienione w załączniku nr 1a i 1b do umowy.
W przypadku zmiany osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją niniejszego zamówienia, wymienionych
w ust. 7 powyżej, zamawiający/wykonawca wyznaczą inne osoby i poinformują o tym w formie pisemnej drugą
Stronę. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5
1. Maksymalna wartość Umowy w okresie jej obowiązywania za wykonanie usług, określonych w §2 Umowy,
wynikających z załącznika nr 1 do niniejszej umowy wynosi:
kwota: .......................... zł netto słownie: .................................................................................
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………………..... zł brutto słownie .................................................................................
VAT ……. % ................ zł słownie .................................................................................
Na cenę przedmiotu niniejszego zamówienia, w ramach niniejszej Umowy, składają się ceny następujących
(*)
zadań :
ZAD.1: Z1 - BIEL – S+G (**) o cenie netto …………….. brutto …………………
ZAD.2: Z2 - CZEST – S+G (**) o cenie netto …………….. brutto …………………
ZAD 3: Z3 - KATOW – S+G (**)o cenie netto …………….. brutto …………………
ZAD 4: Z4 - OPOL – S+G (**) o cenie netto …………….. brutto …………………
ZAD 5: Z5 - RYBN – S+G (**) o cenie netto …………….. brutto …………………
ZAD 6: Z6 - ZABRZ – S+G (**) o cenie netto …………….. brutto …………………

(*) ilość zadań składowych wynika z wyniku przetargu

(**) S + G - serwis instalacji ciepłowniczych + przegląd i badanie szczelności instalacji gazowych zgodnie z § 1 ust. 2

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności cen za przyjęte do realizacji usługi serwisu
instalacji ciepłowniczych oraz przeglądu i badania szczelności instalacji gazowej przez cały okres
obowiązywania umowy. Wartość netto umowy, o której mowa w §5 ust.1 Umowy nie ulega zmianie przez cały
okres trwania umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że wysokość cen jednostkowych brutto usług może podlegać zmianie w wyniku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zmiany stawki podatku VAT, maksymalnie
o procentową wartość wynikającą z takiej zmiany. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne niezależnie od faktu poniesienia szkody i jej wysokości
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) w wysokości 5 % wartości brutto danego zadania, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za nienależyte
wykonanie usługi dla danego zadania,
2) w wysokości 2 % wartości brutto danego zadania, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku opóźnienia w realizacji usługi danego zadania w wyznaczonym terminie określonym
w harmonogramie (dla usług serwisowych terminem końcowym jest ostatni dzień miesiąca przewidzianego
serwisu, dla przeglądów i badania szczelności instalacji gazowych ustalona data wykonania),
3) w wysokości 10 % wartości brutto pozostałego do zrealizowania zakresu Umowy, zgodnie z załącznikiem
nr 1a i 1b do umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
4) w wysokości 100 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu działań ponad określony w załączniku
nr 1a czas reakcji serwisu. Łączna kara za opóźnienie reakcji serwisowej nie przekroczy 10% ogólnej
wartości brutto zadania, określonej w § 5 ust. 1.
2. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia awarii w czasie reakcji określonym w załączniku
nr 1a do Umowy, liczonego od powiadomienia o zaistniałej awarii w formie zgłoszenia telefonicznego
potwierdzonego mailowo lub mailowego, Zamawiający po upływie 12 godzin od wymaganego czasu reakcji
zorganizuje wykonanie zastępcze usługi w celu usunięcia awarii.
Koszt usunięcia awarii w całości obciąży Wykonawcę wartością wykonanej usługi, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
3. Za nienależyte wykonanie usługi Zamawiający uważał będzie na gruncie niniejszej umowy naruszenie przez
Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, w szczególności przerwę w pracy instalacji ciepłowniczej,
niekorzystną zmianę parametrów w instalacjach, określonych w projekcie instalacji i DTR urządzeń z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, awarie spowodowane przez niewłaściwe wykonywanie serwisu i obsługi
instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz niewłaściwe zastosowane materiały do napraw
awaryjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spóźnione działanie Wykonawcy ponad określony w
załączniku nr 1a i 1b czas reakcji serwisu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy z tytułu
niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia.
§7
1. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o faktury częściowe, wystawiane oddzielnie dla każdego
obiektu na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wykonano usługę.
2. Zapłata za wykonanie usługi określonej przedmiotem Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazanym na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury częściowej z zastrzeżeniem doręczenia każdorazowo wraz z fakturą częściową protokołu
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

wykonania usługi bez zastrzeżeń (wzór - załącznik nr 2), potwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Okres rozliczeniowy wynosił będzie miesiąc kalendarzowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia protokołu wykonania usługi (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr
2) ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, obejmujący miesiąc, w którym usługa w danym obiekcie
była wykonana.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w uregulowaniu należności Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.
Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby
trzecie.
Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca wystawia faktury na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Katowicach, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, NIP 525 000 73 13.
Faktury należy wysyłać na adres korespondencyjny właściwy dla siedziby jednostki nadzorującej poszczególne
zadania:
1) ZAD. 1 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
43-300 Bielsko Biała, ul. 1 Maja 2,
2)
ZAD. 2 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
42-200 Częstochowa, ul. Orzechowskiego 7,
3) ZAD. 3 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
40-555 Katowice, ul. Rolna 7,
4) ZAD. 4 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
45-076 Opole, ul. Krakowska 46,
5) ZAD. 5 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
44-200 Rybnik, ul. Pocztowa 2,
6) ZAD. 6 - Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
41-800 Zabrze, pl. Dworcowy 1 (*)
(*) Dla obiektu WER Zabrze: Sekcja ds. WER 41-849 Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5

§8
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres do 6 miesięcy od daty
wykonania naprawy w ramach serwisu, a na części zamienne zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów
z zastrzeżeniem wymogu udostępnienia tych kart na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 5 Umowy.
§9
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę …………..… zł stanowiącą 3% ceny oferty brutto
(*)
zostanie wniesione w formie ……………………………….……w terminie………
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu wykonania zastępczego usługi oraz roszczeń
z tytułu kar umownych.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, o którym mowa w §3 ust.1.
(*)
należy wpisać formę wniesionego zabezpieczenia oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu
nazwę oraz nr rachunku, na który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia.
§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części – przez cały okres obowiązywania umowy
– w przypadku:
1) złożenia przez jakikolwiek podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, w sytuacji zaistnienia
przesłanek, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. nr 60,
poz. 535 – dalej: „Prawo upadłościowe”) albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodów
wyszczególnionych w artykułach 12 i 13 Prawa upadłościowego, bądź w razie złożenia przez Wykonawcę
wniosku restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. 2015, poz. 978 – dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”), otwarcia likwidacji Wykonawcy, bądź gdy
Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
2) gdy Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z Umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego na piśmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do określonego zachowania się,
3) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego na
piśmie do podjęcia wykonywania w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczynił temu wezwaniu.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 11
Strony zobowiązują się tak w czasie trwania Umowy, jak też po jej zakończeniu lub ustaniu z jakichkolwiek
przyczyn do zachowania ścisłej poufności wszystkich informacji, danych, dokumentów o charakterze technicznym,
technologicznym, organizacyjnym, handlowym, finansowym, projektowym, nie ujawnionych do publicznej
wiadomości, które uzyskały, zabrały, sporządziły, zgromadziły lub w inny sposób pozyskały w związku z zawarciem
i realizacją umowy. Naruszenie powyższych zobowiązań stanowić będzie podstawę roszczeń odszkodowawczych
wobec strony dopuszczającej się takich naruszeń.
§ 12
Wyłącza się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane
zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej".
Za okoliczności „siły wyższej" uznaje się pożar, eksplozję, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organa państwowe, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i
przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
§ 13
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2
ust. 2 oraz § 4 ust. 8 Umowy.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo
dla zawarcia Umowy.
3. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki do Umowy.
§15
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla zamawiającego i wykonawcy.
§ 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
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
wygaśnięciu niniejszej umowy.
4. Niżej podpisane Osoby reprezentujące Wykonawcę potwierdzają, że są świadome odpowiedzialności
wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują 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 (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3), przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiającego.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań ochrony
fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz wymagań
bezpieczeństwa określonych w niniejszym paragrafie lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje
się na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody w pełnej Wysokości.
8. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 7, do
natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
9. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych swoich
pracowników (identyfikacji tych osób na terenie Zamawiającego), w celu i zakresie umożliwiającym należytą
realizację postanowień umowy.
10. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których
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mowa wart. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność
jak administrator danych.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po wygaśnięciu
umowy.
12. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim.
Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawienia ich.

Załączniki:
1. Oferta z kalkulacją ceny wraz z opisem przedmiotu zamówienia, opisem lokalizacji, parametrów urządzeń i
instalacji grzewczych, specyfikacją rodzajowo – ilościową, danymi osób upoważnionych do nadzoru nad
realizacją niniejszego zamówienia - załącznik nr 1 (1a+1b)
2. Wzór protokołu wykonania usługi, naprawy - załącznik nr 2 (2a+2b),
3. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3,
4. Harmonogram serwisów instalacji ciepłowniczych - załącznik nr 4,
5. Wykaz osób - załącznik nr 5 (5a+5b)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

Oświadczenie Wykonawcy

1.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (nie ujawnionych do wiadomości
publicznej), w tym dotyczących rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji działania POCZTY
POLSKIEJ S.A., jakie uzyskałem(am) w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.

2.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilnej lub pracowniczej za naruszenie bezpieczeństwa
informacji.

Data:………………………

Imię, nazwisko, (nazwa podmiotu): ……………………………………….

Podpis Wykonawcy: …………………………….
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