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Poznań, dnia 16 lipca 2018 r.
ZATWIERDZAM:

Kierownik
Wydziału Zakupów w Poznaniu

Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej

/-/ Marcin Nowak

/-/ Halina Błoniarz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ODRĘBNEGO

Przedmiotem Zamówienia Odrębnego jest:
„ Św iad cz en ie u słu g d o t ycz ą c yc h in st a l ac ji s ys t e mu s yg n al iz ac j i p o ż a ru ( S AP )
i u rz ąd z eń p rz e ciw p o ż ar o w ych z ain st al o w an yc h w o b ie kt ac h P o cz t y Po l sk ie j S . A.
n a t e r en i e w o jew ó d z t w lu b u sk ie g o i w i el k o p o l s ki eg o ”

W dalszej części niniejszego dokumentu określenie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
zastąpione jest skrótem SIWZ
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Rozdział I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
„Poczta Polska S.A.”
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13 REGON: 010684960
Postępowanie prowadzone jest przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
00
00
godziny urzędowania 8 – 15 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą postępowania
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej postępowanie.

należy

adresować

do

jednostki

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie prowadzone jest w sposób niejawny.

Rozdział II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru
(SAP) i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie
województw lubuskiego i wielkopolskiego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 odrębne i niezależne od siebie części:
Część nr 1 –

Świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (sap)
i urządzeń przeciwpożarowych:
−

wykonywanie przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi
zwanych dalej przeglądami.

−
Część nr 2 –

usuwanie awarii (naprawy)

Jednorazowe świadczenie usług dotyczących systemów gaszenia zainstalowanych w
serwerowniach w obiektach:

Część nr 3 –

−

Budynek administracyjny – pomieszczenie serwerowni Konin, ul. Kolejowa 5a

−

Budynek administracyjny - pomieszczenie serwerowni Kalisz, ul. Zamkowa 18-20

Wymiana uszkodzonej klapy dymowej zamontowanej w Kaliszu przy ul. Zamkowej
18-20. Czynności obejmują następujący zakres:
− wymiana uszkodzonej klapy dymowej
− wymiana centrali oddymiania z czujką DOR-40 i przyciskiem przewietrzania.

Część nr 4 –

Wymiana

systemu

oddymiania

zamontowanego

w

Gorzowie

Wlkp.

przy

ul. Jagiellończyka 4.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy – odpowiednio do części.
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2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podstawy i warunki płatności zostały zawarte
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Pożądany termin realizacji zamówienia:
a. w zakresie części nr 1 - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania
wartości brutto umowy
b. w zakresie części nr 2, 3 oraz 4 – od daty zawarcia umowy do 09.09.2018 r. – świadczenie
jednorazowe.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i
jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie
postępowania.

Rozdział III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie prawidłowo zrealizować
zamówienie:
a) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w zakresie
części nr 1 dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą dokumenty poświadczające przeszkolenie
w zakresie konserwacji (serwisu) systemów sygnalizacji pożarów, systemów oddymiania, stałych
urządzeń gaśniczych,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w zakresie
części nr 2 dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą dokumenty poświadczające przeszkolenie
w zakresie konserwacji (serwisu) stałych urządzeń gaśniczych,
c) dysponują potencjałem ekonomiczno-finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia, tj.: są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 10 000,00 zł – dotyczy części nr 1, 2, 3 oraz 4,
2.

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca
potwierdza w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Rozdział IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na
4 zamówienia częściowe:
a) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części bądź ofertę na całość przedmiotu
zamówienia.
b) Każde z zamówień częściowych będzie oceniane odrębnie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
Ofertę należy złożyć w oparciu o Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SIWZ, wraz z następującymi dokumentami:
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1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników: pełnomocnictwo do złożenia i podpisania
oferty. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y
umocowane do wykonywania określonej czynności.
3)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Wykaz osób powinien zawierać:
a)

w zakresie części nr 1 co najmniej 1 osobę posiadającą dokumenty poświadczające
przeszkolenie w zakresie konserwacji (serwisu) systemów sygnalizacji pożarów, systemów
oddymiania, stałych urządzeń gaśniczych,

b)

w zakresie części nr 2 co najmniej 1 osobę posiadającą dokumenty poświadczające
przeszkolenie w zakresie konserwacji (serwisu) stałych urządzeń gaśniczych,

Wraz z wykazem należy złożyć kserokopie uprawnień, poświadczeń o których
mowa powyżej.
4) w zakresie części nr 1, 2, 3 oraz 4 - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 10 000,00 zł.
5) umowę spółki cywilnej w celu ustalenia sposobu reprezentacji - w przypadku, gdy Wykonawcą jest
spółka cywilna.
6. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:
1) Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub wydruku ze strony internetowej CEIDG lub przez
pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy działający
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie,
Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) formularz ofertowy – podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
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b) pełnomocnictwo osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dokładnie określające zakres umocowania,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) SIWZ złożone przez każdy podmiot oddzielnie,
d) pozostałe dokumenty złożone co najmniej przez jeden z podmiotów wchodzących w skład
podmiotów występujących wspólnie.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1)

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

3)

Formularz ofertowy ma być wypełniony przez Wykonawcę wg wskazań określonych w SIWZ.

4)

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie
dostarczonego w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty do miejsca
określonego w pkt 8 ppkt. 1.
Zmianę oferty bądź jej wycofanie należy oznaczyć adnotacją:
„ZMIANA/WYCOFANIE (odpowiednio) OFERTY – PI.TPZPoz.2600.056.2018 Świadczenie
usług

dotyczących

instalacji

systemu

sygnalizacji

pożaru

(SAP)

i

urządzeń

przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A.” z dopiskiem: "nie
otwierać przed 27.07.2018 r. godz. 11:00"
UWAGA: Oferty, które podlegały zmianie bądź wycofane nie będą zwracane.
5)

Opakowanie oferty
a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.
b) Opakowanie oferty powinno być zaadresowane na adres wskazany w pkt 8 ppkt 1 i oznaczone
adnotacją „OFERTA – PI.TPZPoz.2600.056.2018 Świadczenie usług
instalacji

systemu

sygnalizacji

pożaru

(SAP)

i

urządzeń

dotyczących

przeciwpożarowych

zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A.”, z dopiskiem: "nie otwierać przed
27.07.2018 r. godz. 11:00".
8. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018 roku do godz. 10:45 na adres:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury
Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
I piętro pok. nr 115 SEKRETARIAT
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2) Otwarcie złożonych ofert jest niejawne.
3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział V.

OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ

1. Wykonawca określi cenę ofertową w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego
lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we
wzorze.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi być
podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
3. Cena ofertowa winna obejmować całość nakładów związanych z wykonaniem zamówienia. Cena
ofertowa musi uwzględniać podatek VAT.
4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Uwaga:
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń i sumowań
dokonać zaokrąglenia ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub pocztą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji:
„Poczta Polska S.A.”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sylwia Świderska
e-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Rozdział VII. TRYB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ
1) Wykonawca ma prawo do zadawania pytań dotyczących treści SIWZ oraz warunków i przedmiotu
zamówienia na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może zgłosić, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert,
zastrzeżenia do wymagań SIWZ co do zapisów dyskryminujących jednego lub grupę Wykonawców.
3)

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
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4) Zamawiający ma prawo, przed terminem składania ofert, modyfikować zapisy SIWZ w ramach
odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy. Każda taka zmiana staje się wiążąca
w momencie jej wprowadzenia.
5) Odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej, na której był
zamieszczony SIWZ.
6) Pytania dotyczące treści SIWZ powinny być składane na adres:
„Poczta Polska S. A.” Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943
Poznań lub elektronicznie na adres: przetargi@poznan.poczta-polska.pl

Rozdział VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. ANALIZA OFERT I NEGOCJACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zostać poproszony do usunięcia błędów lub uzupełnienia braków w ofercie.
2. Złożone przez Wykonawców oferty nie są ofertami końcowymi. Zamawiający przewiduje możliwość
wieloetapowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
3. Negocjacjom mogą podlegać wszystkie warunki zamówienia, w szczególności cena.
4. W trakcie negocjacji Wykonawcy mogą zostać zobowiązani do złożenia kolejnych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia między Wykonawców.
6. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny, co oznacza, że żadna ze stron bez zgody drugiej
strony nie może ujawnić informacji handlowych związanych z negocjacjami.
7. W trakcie negocjacji Wykonawca zostanie wezwany do złożenia oferty ostatecznej, z zastrzeżeniem, iż
cena oferty ostatecznej nie może być wyższa niż cena wynegocjowana.

Rozdział X.

ZAWARCIE UMOWY

1. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy.
2. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień SIWZ, oferty
Wykonawcy oraz ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji między Stronami.
3. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie
i miejscu podpisania umowy. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o
zakończeniu postępowania.
5. W

przypadku

unieważnienia

postępowania

wszyscy

Wykonawcy

zostaną

o unieważnieniu.

Rozdział XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XII. INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie:
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1)

prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyn,

2)

prawo do unieważnienia całości postępowania lub części, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta,
wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Poczty Polskiej, nie ma
możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę
przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o
zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części,

3)

że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy. Żadna informacja
i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy,

4)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)

administratorem danych osobowych wskazanych we wszelkich dokumentach przekazanych
Zamawiającemu lub w korespondencji kierowanej do Zamawiającego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Poczcie Polskiej S.A. jest Inspektor ochrony danych
Poczta

Polska

S.A.,

ul.

Rodziny

Hiszpańskich

8,

00-940

Warszawa,

adres

e-mail:

inspektorodo@poczta-polska.pl
3)

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr PI.TPZPoz.2600.056.2018,

4)

dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub okres niezbędny do realizacji umowy,
a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, w zależności co nastąpi później.

5)

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

6)

osoby, których dane dotyczą posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
− prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,

7)

osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

8)

dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

9)

podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w postępowaniu oraz do zawarcia
i wykonywania umowy.
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – WZÓR
Załącznik Nr 2 – Wykaz osób - wzór
Załącznik nr 3 - Projekt umowy wraz z załącznikami
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
........................................................
(miejscowość i data)
Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………............…………….

Adres firmy

……………………………………………............…………….

Adres korespondencyjny

……………………………………………............…………….

Nr tel. (kontaktowego)

……………………………………………............…………….

e-mail (warunek konieczny)

……………………………………………............…………….

W związku z ogłoszonym postępowaniem na:
„Świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń
przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw
lubuskiego i wielkopolskiego”
I.

Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w SIWZ oraz w załączonym projekcie umowy za cenę ofertową:

Część nr 1 – świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń
przeciwpożarowych:
cena ofertowa brutto ………………………………………………. złotych ……………groszy
słownie cena ofertowa brutto: ................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM CENOWYM STANOWIĄCYM
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Część nr 2 – systemy gaszenia kalisz, konin:
cena ofertowa brutto ………………………………………………. złotych ……………groszy
słownie cena ofertowa brutto: ................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM CENOWYM STANOWIĄCYM
ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Część nr 3 – Naprawa (wymiana) klapy dymowej Kalisz:
cena ofertowa brutto ………………………………………………. złotych ……………groszy
słownie cena ofertowa brutto: ................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM CENOWYM STANOWIĄCYM
ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
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Część nr 4 – Naprawa (wymiana) klap dymowych Gorzów Wlkp.:
cena ofertowa brutto ………………………………………………. złotych ……………groszy
słownie cena ofertowa brutto: ................................................................................................
ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM CENOWYM STANOWIĄCYM
ZAŁĄCZNIK NR 1.4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

II.

Oświadczamy, że:
jesteśmy
nie jesteśmy
czynnym podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

III.

Oświadczamy, że:
1. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, nie jesteśmy postawieni w stan likwidacji,
2. zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami przystąpienia do przetargu i wymaganiami określonymi
w dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,
3. złożona oferta jest wiążąca przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu
składania ofert.
1

4. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
2

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu .

Podpis
(osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

..................................................................................
(pieczątka imienna)

1
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i urządzeń
przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw
lubuskiego i wielkopolskiego”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Lp.

Imię i nazwisko

Dotyczy
części nr:

Uprawnienia
(należy wpisać rodzaj uprawnień)

Informacje o podstawie
3
dysponowania osobami

Uwaga: zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 ppkt 3) SIWZ, Wykaz osób powinien zawierać:
a) w zakresie części nr 1 co najmniej 1 osobę posiadającą dokumenty poświadczające przeszkolenie
w zakresie konserwacji (serwisu) systemów sygnalizacji pożarów, systemów oddymiania, stałych
urządzeń gaśniczych,
b) w zakresie części nr 2 co najmniej 1 osobę posiadającą dokumenty poświadczające przeszkolenie w
zakresie konserwacji (serwisu) stałych urządzeń gaśniczych,

Wraz z wykazem należy złożyć kserokopie uprawnień, poświadczeń o których mowa
powyżej.

………………..………………………..
/podpis osoby uprawnionej/
............................., dn. ...............

3

Należy wskazać podstawę do dysponowania osobami, a w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

PROJEKT – DLA CZĘŚCI NR 1
Umowa Nr …………………………

zawarta w Poznaniu 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 525-000-73-13, REGON
010684960, reprezentowaną przez:
na rzecz Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, która jest jednostką
organizacyjną Poczty Polskiej S.A. , 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 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” o następującej treści:
§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy na skutek przeprowadzonego
postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne przepisy Zamawiającego.
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.
§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP)
i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województw
lubuskiego i wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2. 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.
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3. Terminy wykonania usług zostały określone w Załączniku Nr 1 do umowy.
4. Przeglądy winny być wykonywane w obecności pracowników ds. ochrony przeciwpożarowej w czasie
czynnej pracy urzędów i terminach ustalonych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
5. 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
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi wynosi netto …………………. zł, podatek
VAT …………………. zł, wartość brutto ………….. zł (słownie: …………………….)
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych netto w trakcie trwania umowy.
7. Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 5 obejmują wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu umowy.
8. 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.
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 kartami
wykonania usługi, których 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 100 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
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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,
7) 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
10 000 zł.
11) utrzymania ciągłości ubezpieczenia na okres umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania
umowy, oraz przedkładać kopie aktualnych polis zawieranych w tym okresie.
2. Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli jakości
świadczonych przez Wykonawcę usług przez cały okres trwania umowy.
3. Z kontroli, o której mowa w ust. 2 sporządzany będzie każdorazowo protokół poprawności wykonania
usługi potwierdzany przez osoby wyznaczone przez strony.
4. 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.
5. 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.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

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 ……..............................................
Wykonawca przesyła oryginały poszczególnych faktur VAT na adres:
…………………………… (zapis zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy)
Należność za każdą wykonaną usługę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek nr …………..…………………..
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 525-000-73-13.
4
Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

§7
Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania wartości brutto umowy
określonej w § 3 ust. 1 umowy przed tym terminem.
§8
Wcześniejsze rozwiązanie umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze stron, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
§9
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.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, poza sytuacją opisaną w § 3 ust. 2 i 3 umowy.
2. Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.

4

§ 11
Wykonawca oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
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.
Przekazanie ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca 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 zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa
Zamawiającego (Załącznik nr 3 do umowy).

Niewłaściwe skreślić
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5.
6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2, także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy (instalacja, konserwacja),
zawierającego serię i nr dowodu tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
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.

§ 12
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.
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.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony
5
zgodnie poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miasta ……………. .

5

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy
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§ 14
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:
6
a) śmierci Wykonawcy,
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.
5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 15
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.
§ 16
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 ………………….

6 Zapis zostanie usunięty, w przypadku gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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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.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Nr 1

-

Opis przedmiotu umowy

Nr 2

-

Karta wykonania usług serwisowych

Nr 3

-

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Nr 4

-

Formularz cenowy

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii
tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik Nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
DLA CZĘŚCI NR I – ŚWIADCZENIE USŁUG DOTYCZĄCYCH INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI
POŻARU (SAP) I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonywanie przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi zwanych dalej
przeglądami.
Czynności konserwacyjne polegają na utrzymaniu sprzętu przeciwpożarowego w należytym stanie
technicznym poprzez usuwanie powstałych w nich uszkodzeń w celu przywrócenia im pełnej
sprawności technicznej oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusz do drukarek,
papier.
2) usuwanie awarii (naprawy)
Usuwanie awarii polega na usuwaniu powstałych uszkodzeń w celu przywrócenia pełnej sprawności
technicznej.
w odniesieniu do stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, urządzeń
oddymiających w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego.
2. Ww. usługi będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 – tekst
jednolity), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 poz. 1951 – tekst jednolity) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru
Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów
podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz z uwzględnieniem
warunków określonych przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania przeglądów:
− wrzesień 2018 r.
− grudzień 2018 r.,
− czerwiec 2019 r.
− grudzień 2019 r.
4. Adresy miejsc wykonania usług zostały zawarte w tabelach od nr 1 do nr 4.
5. Wykaz czynności do wykonania w ramach umowy.
Przeprowadzenie konserwacji:
a) instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru – częstotliwość: dwa raz w roku
•
oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego,
•
kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu,
•
kontrola ładowania i pojemności akumulatora,
•
przeprowadzenie testu alarmowego linii dozorowych,
•
przeprowadzenie testu uszkodzeniowego linii dozorowych,
•
sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek,
•
przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej optycznej centrali i sterowania innymi obwodami,
•
przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych
i automatycznych;
b) stałych urządzeń gaśniczych – częstotliwość konserwacji: dwa razy w roku
•
oględziny i sprawdzenie kompletności urządzenia i układu zasilającego,
•
oględziny stanu zewnętrznego butli, rurociągu, dysz wypływowych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie zamocowań butli, dysz, rurociągów i ewentualne ich poprawienie,
oględziny siłownika elektrycznego,
sprawdzenie sprawności obwodów sterowania systemu gaszenia,
test elektryczny obwodów aktywacji gaszenia,
oględziny i sprawdzenie centrali i układu zasilającego,
kontrola odczytu i analiza zdarzeń systemu,
kontrola ładowania i pojemności akumulatora,
przeprowadzenie testów linii dozorowej,
sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujki,
przeprowadzenie testu sygnalizacji dźwiękowej i optycznej centrali gaszenia i sterowania
obwodami gaszenia,
•
przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów;
c) urządzeń oddymiających – klapy dymowe – częstotliwość konserwacji: dwa razy w roku
•
oględziny i sprawdzenie kompletności urządzenia i układu zasilającego,
•
oględziny siłownika,
•
oględziny i konserwacja elementów klapy narażonej na zmienne warunki atmosferyczne,
•
sprawdzenie działania siłownika,
•
sprawdzenie centrali i układu zasilającego,
•
kontrola ładowania i pojemności akumulatora,
•
przeprowadzenie testów zadziałania czujki linii dozorowej,
•
przegląd, sprawdzenie zadziałania oraz ewentualne regulacje sygnalizatorów ręcznych,
•
kontrola drożności kanałów wentylacyjnych,
•
kontrola mocowań i stanu połączeń kanałów wentylacyjnych, żaluzji,
•
kontrola stanu przewodów i połączeń instalacji sterujących i zasilających wentylatora,
•
kontrola sygnalizacji stanów urządzeń z poziomu centrali SSP.
6. Naprawy w instalacjach sygnalizacji pożaru, stałych urządzeniach gaśniczych, klapach dymowych
obejmują: wymianę: zabrudzonych czujek, uszkodzonych modułów, zużytych technicznie akumulatorów,
naprawę linii dozorowych, wyłączników, włączników, siłowników, wentylatorów, sygnalizatorów
akustycznych i optycznych, napełnienie zbiorników gazem, badania ciśnieniowe zbiorników (UDT).
7. Warunki do spełnienia przez wykonawcę
Wykonawca do wykazu, o którym mowa w § 11 ust. 6 lit. a) umowy, wykaże, iż co najmniej jedna osoba
uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane kwalifikacje poprzez dołączenie: kopii
certyfikatu uprawnień potwierdzających spełnienie wymagań ustawy z dnia 17 lipca 2017 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2017 poz. 1951 z późn. zm.).
8. Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Uwzględnienie przez Wykonawcę w cenie usługi;
a. kosztów dojazdu,
b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę,
4. Czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń ppoż. w obiektach wykonane będą w czasie
czynnych godzin pracy urzędów.
5. Zamawiający (reprezentowany przez inspektora ppoż.) podejmuje ostateczną decyzję o wymianie
lub naprawie urządzenia lub jego części podczas dokonywanego przeglądu.
6. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników.
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8.

9.

W przypadku każdego rodzaju sprzętu, oprócz standardowych czynności związanych z przeglądem,
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia sprzętu z kurzu i brudu i wszelkich nieczystości
znajdujących się w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz.
Wykonawca winien przedłożyć w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w niniejszym
Załączniku terminu zakończenia realizacji zadania następujące dokumenty;
1) Karty wykonania usług serwisowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy zawierający
potwierdzenie wykonania czynności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz
warunkami określonymi w umowie i przedmiocie zamówienia.
2) Materiały dodatkowe tj. opis czynności i podjętych działań wraz z ewentualną dodatkową
dokumentacją w zakresie naprawy urządzeń przeciwpożarowych.
Tabela nr 1- Obszar Poznań

L.p.

Nazwa obiektu/pomieszczenia
UP/PP/OP/Admin

SAP

Producent i typ
centrali

Ilość czujek
szt.

Typ czujek

Zespół obiektów: hala, budynek
administracyjny, portiernia, budynek
energetyczny, hotel

1

SCHRACK BMZ
INTEGRAL

536

OSD 2000

Hotel

1

SCHRACK BMZ
INTEGRAL

101

Dymu

Adres

1.
ul. Polna 120,
Komorniki
2.
3.

ul. Dworcowa 2,
Kalisz

Urząd Pocztowy

1

TEL SAP T8/ OD –
6311- 0006

24

DIO – 31 A2

4.

ul. Warszawska 34,
Września

UP Września 1

1

Polon-Alfa CSP35A

21

DOR-35

5.

ul Głogowska 17,
Poznań

Budynek administracyjny

1

Schrack Seconet
BMZ Integral C

30

OSD2000

6.

ul. Kościuszki 77,
Poznań

Budynek administracyjny

1

Notifire ID 1000

108

CPX-551

Tabela nr 2 - Obszar Poznań

Lp.

Adres

UP/PP/OP/Admin.
Zespół obiektów:
Hala

1.
2.
3.

ul. Polna 120,
Komorniki

4.

5.
ul. Kolejowa 5a,
Konin
6.

7.

ul. Zamkowa 18,
Kalisz

8.

9.

Nazwa
obiektu/pom.

ul. Dworcowa 3,
Leszno

Rodzaj
urządzenia

Ilość
zamontowanych
Rodzaj/Typ
urządzeń
siłownika/urządzenia
szt.

Zbiornik

Producent/Typ
centrali/urządzenia

kg

Klapy dymowe

156

Pneumatyczne

-

Unima

Hotel

Klapy dymowe

1

Elektryczne

-

Unima

Zespół obiektów:
Hala

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

2

KD 200

2x 155,73

2x Centrala gaszenia
POLON ALFA CAG
IGNIS 1529

Zespół obiektów:
budynek
administracyjny

Stałe urządzenie
gaśnicze (aerozol)
Fire Pro

3

FP3000

-

Centrala Gaszenia
CSS ITO SUG

Klapa dymowa okno

1

Z9/550

-

BSS2M

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

1

KD 200

40

Centrala gaszenia
POLON ALFA IGNIS
1520

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

1

KD 200

35,3

Centrala gaszenia
POLON ALFA IGNIS
1520

Klapy dymowe

1

D+H Mechatronik
pneumatyczny

-

D+H Mechatronic AG
4404K

System
oddymiania klatki
schodowej

2

Siłownik łańcuchowy
KA 32/600

_

RZN-4202 D+H
Mechatronic AG

Budynek
administracyjny
+ UP Konin 2
Budynek
administracyjny
pomieszczenie
serwerowni
Budynek
administracyjny
pomieszczenie.
serwerowni
Budynek
administracyjny
Budynek
administracyjny
(UP Leszno 2, PP
CUP Leszno PP
601)
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Budynek
administracyjny
(UP Leszno 2, PP
CUP Leszno PP
601)

10.

11.
12.

ul. Kościuszki 77,
60-942 Poznań

Budynek
administracyjny

13.

14.

ul. Głogowska
17,
60-943 Poznań

Budynek
administracyjny

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

1

KD 200

31

IGNIS 1520 POLON
ALFA

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

1

KD 200

36,5

IGNIS 1520 POLON
ALFA

3

Siłownik łańcuchowy
typ KA 32/600

-

D+H D+H Mechatronic
AG 4404K

2

Wentylator osiowy
wraz ze sterowaniem

-

2

Siłownik elektryczny
USL 1

-

Klapa dymowa okno
Zespół
wentylatorów
nawiewnych
Klapa dymowa okno

UOCD 1/2A 1G1L

Tabela nr 3 - Obszar Gorzów Wlkp.

Nazwa obiektu/pomieszczenia
L.p.

Adres

SAP
UP/PP/OP/Admin.

1.

ul. Elektronowa 1
Zielona Góra

Węzeł Pomocniczy Obsługi
Przesyłek Priorytetowych

1

Producent i
typ centrali

SCRACK
BMZ
INTEGRAL

Ilość czujek
Typ czujek
Szt.

193

OSD 2000

Tabela nr 4 - Obszar Gorzów Wlkp.

Lp.

Adres

Nazwa
obiektu/pom.
UP/PP/OP/Admi
n.

1.

ul. Jagiellończyka 4
Gorzów Wlkp.

Administracja

Klapa dymowa

3

Unima
/gazowy

-

Unima

Węzeł
Pomocniczy
Przesyłek
Priorytetowych

Klapy dymowe

4

MCR Prolight
Plus

-

MERCOR SA

ul. Elektronowa 1
Zielona Góra

Stałe urządzenie
gaśnicze FM 200

1

KD 200

58

Centrala 1/CSP/2
SCHRACK

Klapa dymowa

1

Elektryczne

-

Unima

2.

3.

4.

ul. Westerplatte 21
Zielona Góra

Budynek
administracyjny

Rodzaj urządzenia

Ilość
zamontowan
ych urządzeń
szt.

Rodzaj/Typ
siłownika/urz
ądzenia

Zbiornik
kg

Producent/Typ
centrali/urządze
nia
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Załącznik Nr 2 do umowy

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

………………………. dnia……………………..
Zamawiający:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Karta wykonania usług serwisowych
dotyczących przeglądu/usunięcia awarii* systemów sygnalizacji pożaru i/lub urządzeń przeciwpożarowych
zainstalowanych w obiekcie:
……………………………………………………………………………...……………………………
Rodzaj urządzeń objętych usługami serwisowymi:
− System sygnalizacji pożaru
Typ centrali: …………………………………….., typ czujek:………………………….
− Stałe urządzenie gaśnicze FM 200
Typ centrali: ……………………………………..,
− Urządzenie gaśnicze FIRE PRO
Typ centrali: ……………………………………..,
− System oddymiania:
Typ: ……………………………………………....,
− Pozostałe urządzenia:
Typ: …………………………………………….....
Dodatkowe czynności:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Wykaz wymienionych części zamiennych (w przypadku, gdy występują):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam prawidłowe/nieprawidłowe* wykonanie przeglądu/usunięcia awarii*.
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
PODPIS PRZEDSTAWICIELA
ZAMAWIAJACEGO

……………………………………………….
PODPIS WYKONAWCY
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Załącznik nr 3 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności związanych z realizacją umowy
wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem 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, nie dłużej jednak
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) 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)

25

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.056.2018

PROJEKT – DLA CZĘŚCI NR 2-4
Umowa Nr …………………………

zawarta w Poznaniu 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 525-000-73-13, REGON
010684960, reprezentowaną przez:
na rzecz Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, która jest jednostką
organizacyjną Poczty Polskiej S.A. , zwana w treści umowy Zamawiającym.
3) ……………………………………………………………………………………, data i nr pełnomocnictwa
4) ……………………………………………………………………………………, 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 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” o następującej treści:
§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy na skutek przeprowadzonego
postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne przepisy Zamawiającego.
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.
§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dotyczących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP)
i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. na terenie
7
8
województw lubuskiego i wielkopolskiego . Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr
1 do umowy.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia karty wykonania usługi
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, który będzie również podstawą do wystawienia faktury VAT.
3. Termin wykonania usługi został określony w Załączniku Nr 1 do umowy.

1.

7
8

Zapis zostanie usunięty w przypadku zawierania umowy na część nr 2 oraz 3.
Zapis zostanie usunięty w przypadku zawierania umowy na część nr 4

26

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZPoz.2600.056.2018

4. Usługi winny być wykonywane w obecności pracowników ds. ochrony przeciwpożarowej w czasie
czynnej pracy urzędów i terminach ustalonych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
5. 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
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi wynosi netto …………………. zł, podatek
VAT …………………. zł, wartość brutto ………….. zł (słownie: …………………….)
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych netto określonych w Załączniku nr 4 do
umowy w trakcie trwania umowy.
3. Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 2 obejmują wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilości wykonanych usług potwierdzone kartą
wykonania usługi, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
5. Za sprawność atestowanego sprzętu użytkowanego zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z
przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

1.

2.

3.
4.

5.

§4
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 100 zł za każdy ujawniony i potwierdzony przypadek realizowania przedmiotu umowy
poprzez personel nie posiadający ważnych uprawnień do wykonywania określonych prac z zakresu
przedmiotu umowy.
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.
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.
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.
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,
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zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych
wprowadzonych przez Zamawiającego,
6) stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego,
w zakresie przedmiotu umowy i pracowników wewnętrznej służby ochrony w zakresie
porządkowym,
7) udzielenia informacji i wyjaśnień na pytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
8) nie powodowania dezorganizacji pracy pracowników Zamawiającego w miejscu realizacji usługi
9) posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia OC – minimalna kwota ubezpieczenia
10 000 zł.
10) utrzymania ciągłości ubezpieczenia na okres umowy i okres gwarancji po zakończeniu trwania
umowy, oraz przedkładać kopie 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.
5)

2.
3.
4.

5.

§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 karty wykonania usługi.
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 oryginał faktury VAT na adres:
…………………………… (zapis zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy)
3. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek nr …………..…………………..
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na
osoby trzecie.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 525-000-73-13.
9
8. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
§7
Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 09.09.2018 r. lub do wyczerpania wartości brutto umowy
określonej w § 3 ust. 1 umowy przed tym terminem.

9

Niewłaściwe skreślić
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§8
Wcześniejsze rozwiązanie umowy może być dokonane na piśmie przez każdą ze stron, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
§9
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.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 11
Wykonawca oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
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.
Przekazanie ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca 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 zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa
Zamawiającego (Załącznik nr 3 do umowy).
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 2, także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
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 usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
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.

§ 12
1. Ogólne warunki gwarancji jakości:
a) Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją prace 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.
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d) Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad w terminie 48 godzin od daty
powiadomienia przez Zamawiającego.
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.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony
10
zgodnie poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miasta ……………. .

1.

2.

3.
4.

§ 14
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.
Poza przypadkiem o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego
wypowiedzenia umowy w następujących sytuacjach:
11
a) śmierci Wykonawcy,
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.
W razie wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności za wykonaną usługę.
Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

10
Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawierania umowy
11 Zapis zostanie usunięty, w przypadku gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną
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§ 15
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
§ 16
4. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą jest: ……………..………..,
e-mail: …………………….tel. …….............
5. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: ………… tel. …………., e-mail ………………….
6. 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.
§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
Nr 1

-

Opis przedmiotu umowy

Nr 2

-

Karta wykonania usługi

Nr 3

-

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

Nr 4

-

Formularz cenowy

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
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4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii
tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik Nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
DLA CZĘŚCI NR II – SYSTEMY GASZENIA KALISZ, KONIN
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe świadczenie usług dotyczących systemów gaszenia
zainstalowanych w serwerowniach w obiektach:
a. Budynek administracyjny – pomieszczenie serwerowni Konin, ul. Kolejowa 5a
b. Budynek administracyjny – pomieszczenie serwerowni Kalisz, ul. Zamkowa 18-20
w zakresie:
a. Legalizacji butli systemu gaśniczego w pomieszczeniu serwerowni w budynku administracyjnym
w Koninie ul. Kolejowa 5a.
Czynności legalizacyjne polegają na rozłączeniu systemu, demontażu butli i transporcie do
legalizacji, opróżnieniu butli, przeprowadzeniu badań butli UDT, serwisie zaworu butli,
wykonaniu testów szczelności, napełnieniu butli ze środkiem gaśniczym FM 200 do 35,3 kg
łącznie, dostarczeniu dokumentów potwierdzających legalizację butli, transport butli do obiektu,
montaż butli w systemie SUG, uruchomienie systemu SUG.
b. Serwisu zaworu butli wraz z uzupełnieniem środka gaśniczego FM 200 po wykryciu
nieszczelności (ubytku ciśnienia) w pomieszczeniu serwerowni w budynku administracyjnym w
Kaliszu ul. Zamkowa 18-20.
Czynności serwisowe polegają na demontażu butli, transporcie zbiornika, opróżnieniu butli,
obliczeniu ubytków środka gaśniczego, serwisie zaworu butli, wykonaniu testów szczelności,
napełnieniu butli ze środkiem gaśniczym FM 200 do 21,1 kg łącznie, transporcie butli do obiektu,
montażu butli w systemie.
2. Ww. usługi będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 – tekst
jednolity), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 poz. 1951 – tekst jednolity) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru
Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419), zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów
podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz z uwzględnieniem
warunków określonych przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania – do 09.09.2018 r.
4. Warunki do spełnienia przez wykonawcę
Wykonawca do wykazu, o którym mowa w § 11 ust. 6 lit. a) umowy, wykaże, iż co najmniej jedna osoba
uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane kwalifikacje poprzez dołączenie: kopii
certyfikatu uprawnień potwierdzających spełnienie wymagań ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2017 poz. 1951 – tekst jednolity).
5. Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Uwzględnienie przez Wykonawcę w cenie usługi;
a. kosztów dojazdu do w/w obiektów związane z ograniczonym czasem funkcjonowania niektórych
placówek pocztowych .
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4.
5.
6.

b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę.
Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników.
Wykonawca winien przedłożyć w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w zleceniu terminu
zakończenia realizacji zadania dokumentację powykonawczą, protokoły sprawności systemów
gaszenia, dokumenty gwarancyjne urządzenia.
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Załącznik Nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
DLA CZĘŚCI NR III - NAPRAWA (WYMIANA) KLAPY DYMOWEJ KALISZ
1.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonej klapy dymowej zamontowanej w Kaliszu przy
ul. Zamkowej 18-20. Czynności obejmują następujący zakres:
− wymiana uszkodzonej klapy dymowej
− wymiana centrali oddymiania z czujką DOR-40 i przyciskiem przewietrzania

2.

Ww. usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422)
z późniejszymi zmianami, obowiązującą normą: PN-B-02877-4 zgodnie z wytycznymi określonymi przez
producentów podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz
z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego.

3.

Termin wykonania – do 09.09.2018 r.

4.

Wymiana uszkodzonej klapy dymowej obejmuje:
•
wymiana klapy dymowej
•
wymiana centrali oddymiania
•
montaż czujki DOR-40 i przycisku przewietrzania PW-set
•
sprawdzenie poprawności działania instalacji po wymianie.
•
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5.

Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Uwzględnienie przez Wykonawcę w cenie usługi;
a. kosztów dojazdu do w/w obiektów związane z ograniczonym czasem funkcjonowania
niektórych placówek pocztowych .
b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę,
4. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji.
5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego
pracowników.
6. Wykonawca winien przedłożyć w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w zleceniu
terminu zakończenia realizacji zadania dokumentację powykonawczą, protokół sprawności
systemu oddymiania, dokumenty gwarancyjne urządzenia i certyfikaty.
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Załącznik Nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
DLA CZĘŚCI NR IV – NAPRAWA (WYMIANA) KLAP DYMOWYCH GORZÓW WLKP.
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa – wymiana systemu oddymiania zamontowanego w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4. Czynności obejmują następujący zakres:
−
prace zabezpieczające teren pod istniejącymi klapami ( umieszczenie tabliczek i wydzielenie
taśmami,
−
demontaż starych konstrukcji klap dymowych,
−
montaż podstaw klap dymowych,
−
ocieplenie i obróbka dekarska pokrycia dachowego,
−
montaż pozostałych elementów klap dymowych i osprzętu.
−
próbne uruchomienie klap dymowych,
−
prace porządkowe.
2. Ww. usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 – tekst
jednolity), obowiązującą normą: PN-B-02877-4 zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów
podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz z uwzględnieniem
warunków określonych przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania – do 09.09.2018 r.
4. Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Uwzględnienie przez Wykonawcę w cenie usługi;
a. kosztów dojazdu do w/w obiektów związane z ograniczonym czasem funkcjonowania
niektórych placówek pocztowych.
b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę,
d. wszystkie czynności związane z wymianą klap dymowych.
4. Czynności związane z wymianą, urządzeń ppoż. w obiektach wykonane będą w czasie czynnych
godzin pracy urzędów.
5. Zamawiający (reprezentowany przez inspektora ppoż.) podejmuje ostateczną decyzję o wymianie
urządzenia, i elementów konstrukcyjnych.
6. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji urządzeń nie nadającego się do dalszej eksploatacji.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego
pracowników.
8. Wykonawca winien przedłożyć w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w zleceniu
terminu zakończenia realizacji zadania protokół zawierający potwierdzenie wykonania czynności
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w umowie
i przedmiocie zamówienia.
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Załącznik Nr 2 do umowy
………………………. dnia……………………..
Zamawiający:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

Karta wykonania usługi

Usługa została wykonana w obiekcie Poczty Polskiej S.A. w miejscowości: ……………… adres: …………….

Zakres usług:
− ………………………………………………….:
− ………………………………………………….:
− ………………………………………………….:
− ………………………………………………….:
Potwierdzam prawidłowe/nieprawidłowe* wykonanie usługi*.
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
PODPIS PRZEDSTAWICIELA
ZAMAWIAJACEGO

……………………………………………….
PODPIS WYKONAWCY
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Załącznik nr 3 do umowy

miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności związanych z realizacją umowy
wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem 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, nie dłużej jednak
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) 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 1.2. do Formularza ofertowego
(Załącznik nr 4 do umowy)
FORMULARZ CENOWY
dla części nr II – Systemy gaszenia Kalisz, Konin

Lp.

1

1.

2.

Zakres usług

2
Legalizacja butli systemu
gaśniczego w pomieszczeniu
serwerowni w budynku
administracyjnym w Koninie
ul. Kolejowa 5a.
Serwis zaworu butli wraz z
uzupełnieniem środka gaśniczego
FM 200 po wykryciu nieszczelności
(ubytku ciśnienia) w pomieszczeniu
serwerowni w budynku
administracyjnym w Kaliszu
ul. Zamkowa 18-20.

3.
4.
5.

Przewidywane
Ilości w okresie
obowiązywania
umowy [szt.]
3

Cena
jednostkowa
netto
za wykonanie
jednej usługi
PLN
4

Wartość
netto PLN

5

1

1

Wartość netto PLN
[suma wierszy 1 i 2 z kolumny 5]
Wartość podatku VAT
[obliczony z wiersza 3 z kolumny 5]
Cena ofertowa brutto
[suma wierszy 4 i 5 z kolumny 5]

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………………

..............................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
.....................................................
pieczątka firmy
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Załącznik nr 1.3. do Formularza ofertowego
(Załącznik nr 4 do umowy)

FORMULARZ CENOWY
dla części nr III – Naprawa (wymiana) klapy dymowej Kalisz

Lp.

Zakres usług

Przewidywane
Ilości w okresie
obowiązywania
umowy [szt.]

1

2

3

1.

Naprawa (wymiana) klapy dymowej
na obiekcie PP SA w Kaliszu
ul. Zamkowa 18 -20.

1

2.
3.

Cena
jednostkowa
netto
za wykonanie
jednej usługi
PLN
4

Wartość
netto PLN

5

Wartość podatku VAT
[obliczony z wiersza 1 z kolumny 5]
Cena ofertowa brutto
[suma wierszy 1 i 2 z kolumny 5]

Słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
.....................................................
pieczątka firmy
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Załącznik nr 1.4. do Formularza ofertowego
(Załącznik nr 4 do umowy)

FORMULARZ CENOWY
dla części nr IV – Naprawa (wymiana) klap dymowych Gorzów Wlkp.

Lp.

Zakres usług

Przewidywane
Ilości w okresie
obowiązywania
umowy [szt.]

1

2

3

1.

Naprawa (wymiana) klap dymowych
na obiekcie PP SA w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 4

1

2.
3.

Cena
jednostkowa
netto za
wykonanie jednej
usługi PLN
4

Wartość netto PLN

5

Wartość podatku VAT
[obliczony z wiersza 1 z kolumny 5]
Cena ofertowa brutto
[suma wierszy 1 i 2 z kolumny 5]

Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej
do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
.....................................................
pieczątka firmy
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