wzór

UMOWA NR

PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

zawarta w dniu ............……... 2018 roku w Łodzi, pomiędzy:

POCZTĄ POLSKĄ S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000334972 będąca podatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadająca numer identyfikacyjny NIP PL 525-000-73-13, Regon 010684960 o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł, w ramach której działa Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny
ds. Nieruchomości w Łodzi
reprezentowaną przez:
1. Janusz Michaluk - Pełnomocnik (pełnomocnictwo nr BPNW/P/PI/27/18 z dnia 22.02.2018 r.)

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………..
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer
identyfikacyjny NIP ……………………, Regon ……………………………

reprezentowanym przez:
1.

………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym
na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
odrębnego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego realizowanego na podstawie wewnętrznych
przepisów Poczty Polskiej S.A.
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do świadczenia usługi w zakresie: przeglądów i konserwacji
bram automatycznych, rolet zewnętrznych, bram rolowanych, szlabanów oraz drzwi automatycznych w
obiektach Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanych na terenie działania Pionu Infrastruktury Obszaru
Operacyjnego ds. Nieruchomości w Łodzi, wyszczególnionych w załącznikach nr: 2a,2b,2c,2d, , zgodnie z
zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
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2.

Zamawiający zastrzega

sobie prawo

zmniejszenia ilości świadczonych

usług

z jednoczesnym

zmniejszeniem wartości umowy maksymalnie o 20%. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne
wykonane usługi przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie, o którym mowa powyżej, może nastąpić w sytuacji
zmniejszenia potrzeb Zamawiającego wynikających np. z reorganizacji sieci placówek pocztowych, czy też
wyłączenia urządzenia z użytkowania.
3.

W związku z możliwością ograniczenia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu nierealizowania przez niego
umowy.

4.

Odpowiedzialnym merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji niniejszej umowy,
w szczególności monitorowania należytego wykonania umowy, naliczania kar umownych za realizację
umowy, oraz sporządzania aneksów do niniejszej umowy jest:
Pion

Infrastruktury

Obszar

Operacyjny

ds.

Nieruchomości,

Dział

Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji w Łodzi, al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.

§2
1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę techniczną i uprawnienia do konserwacji i naprawy bram
automatycznych, rolet zewnętrznych, bram rolowanych, szlabanów oraz drzwi automatycznych.
2. Przynajmniej jeden z pracowników wskazany przez Wykonawcę musi posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci „E” do 1kV.
3. Przynajmniej jeden z pracowników wskazany przez Wykonawcę musi posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacji i sieci „D” do 1kV.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę pracowników z potwierdzeniem uprawnień
i kwalifikacji wymaganych od wykonania konserwacji i napraw, którzy będą brać bezpośredni udział
w pracach objętych niniejszą umową.
§3
1. Wykonawca w ciągu 90 dni od podpisania umowy, przekaże Zamawiającemu harmonogram prac
konserwacyjnych obejmujący 2 terminy przeglądów określonych w §1, dla wszystkich obiektów,
wykazanych w załącznikach nr 2a-2d.
2. Nie przekazanie Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 z przyczyn zależnych od
Wykonawcy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 ppkt a) umowy, tj. 100 zł
netto za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu zamiar przystąpienia (zgodnie z przekazanym harmonogramem)
do wykonywania czynności konserwacyjnych bram automatycznych, rolet zewnętrznych, bram rolowanych,
szlabanów oraz drzwi automatycznych w terminie 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.
4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy upoważnieni są:
a) ze strony Zamawiającego:
- Bożena Kaczerska tel. 42 684 76 90 – z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 5/7
- Grzegorz Pielużek tel. 44 645-19-42 – z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 17
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- Arkadiusz Celer tel. 43 827-81-07

– z siedzibą w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 5

- Łukasz Czarnecki tel. 46 834-96-58

– z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza 2

b) ze strony Wykonawcy:
- ……………… tel. ………………………
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności konserwacyjnych w sposób nie utrudniający pracy
urzędów pocztowych.
6. Z czynności konserwacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca każdorazowo
sporządzi protokół przeglądu i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty
wykonania przeglądu.
7. Wykonawca zobowiązuje się, w ciągu 7 dni od podpisania umowy, przekazać Zamawiającemu listę osób
pozostających

w

jego

dyspozycji, które

i numer dowodu tożsamości

danej

wykonywać będą usługę - podając imię i nazwisko, serię

osoby. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, osoby

wytypowane do realizacji prac nie zostaną wpuszczone na teren placówki/ obiektu pocztowego, a usługa
zostanie uznana za niewykonaną.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli skuteczności i terminowości wykonywania umowy oraz prawo
domagania się od Wykonawcy poprawy niewłaściwie wykonanej usługi.

§4
1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy za wykonywanie czynności , o których mowa w załączniku nr 1 do
umowy wynosi netto ……………….. zł plus podatek VAT: ……………… zł tj. …………….. zł brutto
(słownie: ……………… 00/100 złotych) zgodnie z załącznikami nr 3a-3d do umowy określającym stawki
dla poszczególnych zadań z wyszczególnieniem obiektu, na którym to urządzenie jest zlokalizowane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszty dojazdów Wykonawcy do obiektów, wszystkich materiałów eksploatacyjnych
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, a użytych w celu prawidłowego przeprowadzenia okresowych
przeglądów konserwacyjnych, w tym usunięcia usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych,
oraz sporządzania ekspertyz wraz z kosztorysem inwestorskim na wezwanie z wystąpienia awarii,
maksymalnie 40 szt. w okresie obowiązywania umowy.
3. Ceny jednostkowe określone w załącznikach nr 3a-3d nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§5
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł w …………………....2018 r.
w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwotę ……………… zł. (słownie: ……………… 00/100 złotych)
w formie: pieniądz, wpłacone przelewem na rachunek: BANK POCZTOWY S.A. CRS w Bydgoszczy, nr
rachunku: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025.
2. Zabezpieczenie, o którym wyżej mowa, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
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od dnia wykonania zamówienia (zakończenia umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
3. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy zgodnie z § 14 Wykonawca jest zobowiązany do
odpowiedniego przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nieuiszczonych należności oraz
z tytułu kar umownych z §7 dla Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty
wniesionego zabezpieczenia.

§6
1. Jako płatnika Zamawiający wskazuje: POCZTA POLSKA S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Łodzi, Al. Kościuszki 5/7, 90 – 940 Łódź, NIP 525–000–73–13.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przeglądu okresowego wszystkich urządzeń objętych niniejszą
umową i przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z
protokołami podpisanymi przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, dostarczonej odpowiednio
do:
a. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w
Łodzi:

Pion

Infrastruktury

Obszar

Operacyjny

ds.

Nieruchomości

w

Łodzi,

Dział

Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, al. Kościuszki 5/7, 90 -940 Łódź,
b. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w
Sieradzu: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Żwirki i Wigury 5, 98-200 Sieradz,
c. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w
Piotrkowie Tryb.: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Słowackiego 17, 97-300 Piotrków Tryb.,
d. Dla obszaru administrowanego przez Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w
Skierniewicach: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział
Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Sienkiewicza 2, 96-100 Skierniewice,
w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury,

przelewem

na

konto

bankowe

Wykonawcy

wskazane

w

umowie

o

numerze:

………………………………………………………………………………………………………….………………...
Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§7
1.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
-

10 zł netto za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu postanowień w §8 ust. 1, jeżeli zwłoka
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

-

100 zł netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli zwłoka powstała z
przyczyn zależnych od Wykonawcy,
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-

4000 zł netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
-

4000 zł netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu zapłaty.

3.

Zamawiający

przesyłać

będzie

Wykonawcy

wyliczenia

należnych

kar

umownych

wraz

z notą obciążeniową.
4.

Zapłata należnych kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty
obciążeniowej. Odsetki ustawowe za nie zapłacone w terminach faktur VAT płacone będą przez
Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§8

1.

W przypadku zaistnienia zagrożenia związanego z nieprawidłową pracą urządzeń objętych umową,
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego unieruchomienia urządzenia, nie później niż 4 godziny
od zgłoszenia nieprawidłowości i natychmiastowego zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób
postronnych i powiadomienia o powyższym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z §3
ust. 4 umowy.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty powstałe z powodu niesprawności urządzeń objętych
umową, których przyczyną było zaniedbanie w realizacji czynności objętych niniejszą umową.

§9
1.

Wykonawca

zapewni

na

okres

obowiązywania

umowy

Polisę

Ubezpieczeniową

obejmującą

odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, spowodowane
działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, na wartość ogólną co najmniej 30.000,00 zł. Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu polisę najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji usługi.
2.

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać do wglądu Zamawiającemu każdy kolejny dokument
ubezpieczenia dotyczący wykonywania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 3 dni po rozpoczęciu
terminu jego obowiązywania.

§ 10
1.

Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza
cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.

4.

Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego
rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której
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w nim mowa,

a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o

dokonanym pouczeniu przed udostępnieniem im tajemnicy (załącznik nr 5 do umowy).
5.

Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w
zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia
realizacji umowy:
imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu

a)

tożsamości,
wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer

b)

rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7.

W

przypadku

stwierdzenia

incydentu

w

zakresie

bezpieczeństwa

zasobów

Zamawiającego

lub

prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje informację o tym
zdarzeniu Zamawiającemu.
8.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, wymagań
bezpieczeństwa określonych w umowie lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się,
na żądanie Zamawiającego do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

9.

Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w pkt 8,
do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

10. Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu przez
Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) – w celu realizacji umowy.

§ 11
1.

Wszelkie zmiany do umowy będą dokonywane w postaci aneksów do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

2.

Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.

3.

Umowę niniejszą sporządzono

w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach,

jeden egzemplarz

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową strony będą starać się rozstrzygać polubownie na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w
Łodzi.
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§ 14
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r., lub
do wyczerpania wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 jeżeli zdarzenie to nastąpi wcześniej.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
•

Nr 1 zakres prac

•

Nr 2a-2d Wykaz urządzeń podległych Pionowi Infrastruktury Obszarowi ds. nieruchomości w Łodzi z
podziałem na obszary administrowane w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Tryb., Skierniewicach

•

Nr 3a-3d Kalkulacja cenowa (dołączony po rozstrzygniętym postępowaniu)

•

Nr 4a-4e Protokół z przeglądu - wzór

•

Nr 5 Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

•

Nr 6 Wykaz osób (dołączony po rozstrzygniętym postępowaniu)

WYKONAWCA

1.

ZAMAWIAJĄCY

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, 00940 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.

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 nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

Zakres prac:

I.

Konserwacja bram automatycznych (dwu skrzydłowych, przesuwnych):
1. Kontrole siłowników mechanicznych, hydraulicznych, czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności, charakter
pracy i zachowanie (układ napędowy, oraz układ przeniesienia napędu)
2. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów barier ochronnych,
3. Kontrola i czyszczenie lamp ostrzegawczych oraz czujników krańcowych,
4. Sprawdzenie i smarowanie zawiasów, sprawdzenie zamków, sprawdzenie mocowań siłowników,
5. Sprawdzenie mobilności skrzydeł bramy,
6. Sprawdzenie szyny zębatej napędu i koła napędowego (czyszczenie),
7. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej,
8.

Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych:
smar, preparaty czyszczące, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, baterie do pilotów,
przewody elektryczne, złączki, łożyska, tuleje, wyłączniki, mikrowyłączniki, elementy blokujące, zamki,
zawiasy.

9. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z wykorzystaniem materiałów wymienionych w punkcie 8.
Przeglądy i konserwacje bram automatycznych w okresie trwania umowy należy wykonać w miesiącach:
marcu 2019r. oraz we wrześniu 2019r. Czynności konserwacyjne należy potwierdzić protokołem należytego
wykonania prac, podpisanym przez Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, tj.
naczelnika, kierownika, innej osoby upoważnionej, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury z rejonu, w którym
wykonywana była usługa.

II. Konserwacja rolet zewnętrznych:
1. Sprawdzenie stanu technicznego prowadnic, listew lamelowych, obudowy i napędu,
2. Czyszczenie elementów mechanicznych,
3. Smarowanie elementów mechanicznych,
4. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia,
5. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego,
6. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej,
7. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych:
smar, preparaty czyszczące, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, baterie do pilotów,
przewody elektryczne, złączki, łożyska, tuleje, wyłączniki, mikrowyłączniki, elementy blokujące, zamki, linki.
8. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z wykorzystaniem materiałów wymienionych w punkcie 7.
Przeglądy i konserwacje rolet zewnętrznych w okresie trwania umowy należy wykonać w miesiącach: marcu
2019r. oraz we wrześniu 2019r. Czynności konserwacyjne należy potwierdzić protokołem należytego
wykonania prac, podpisanym przez Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, tj.
naczelnika, kierownika, innej osoby upoważnionej, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury z rejonu, w którym
wykonywana była usługa.
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III. Konserwacja bram rolowanych:
1. Sprawdzenie stanu technicznego prowadnic, listew lamelowych, obudowy i napędu,
2. Kontrola siłowników,
3. Czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności, charakter pracy i zachowanie (układ napędowy, oraz układ
przeniesienia napędu),
4. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów barier ochronnych,
5. Kontrola i czyszczenie czujników krańcowych barier optycznych,
6. Sprawdzenie mobilności konstrukcji bram,
7. Sprawdzenie i smarowanie zawiasów, sprawdzenie zamków, sprawdzenie mocowań siłowników,
8. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej,
9. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych:
smar, preparaty czyszczące, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, baterie do pilotów,
przewody elektryczne, złączki, łożyska, tuleje, wyłączniki, mikrowyłączniki, elementy blokujące, zamki,
linki.
10. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z wykorzystaniem materiałów wymienionych w punkcie 9.
Przeglądy i konserwacje bram rolowanych w okresie trwania umowy należy wykonać w miesiącach: marcu
2019r. oraz we wrześniu 2019r. Czynności konserwacyjne należy potwierdzić protokołem należytego
wykonania prac, podpisanym przez Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, tj.
naczelnika, kierownika, innej osoby upoważnionej, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury z rejonu, w którym
wykonywana była usługa.

IV. Konserwacja szlabanów:
1. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych, sprawdzenie charakteru pracy i zachowanie (układ napędowy
oraz układ przeniesienia napędu),
2. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów, barier ochronnych,
3. Kontrola i czyszczenie lamp ostrzegawczych oraz czujników krańcowych,
4. Sprawdzenie mobilności konstrukcji szlabanów, ustawienia ramienia szlabanu,
5. Smarowanie elementów mechanicznych,
6. Kontrola dokręcenia śrub,
7. Kontrola naciągu sprężyny,
8. Kontrola działania układu blokującego,
9. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej,
10. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych:
smar, preparaty czyszczące, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, baterie do pilotów,
przewody elektryczne, złączki, łożyska, tuleje, wyłączniki, mikrowyłączniki, elementy blokujące.
11. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z wykorzystaniem materiałów wymienionych w punkcie 10.
Przeglądy i konserwacje szlabanów w okresie trwania umowy należy wykonać w miesiącach: marcu 2019r. oraz
we wrześniu 2019r. Czynności konserwacyjne należy potwierdzić protokołem
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należytego wykonania prac,

podpisanym przez Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, tj. naczelnika, kierownika, innej
osoby upoważnionej, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury z rejonu, w którym wykonywana była usługa.

V. Konserwacja drzwi automatycznych:
1. Czyszczenie bieżni oraz rolek układu jezdnego,
2. Czyszczenie, konserwację elementów dolnego prowadzenia,
3. Kontrola i regulacja geometrii skrzydeł drzwiowych,
4. Kontrola naprężania zębatego paska napędowego,
5. Kontrola funkcjonowania oraz regulacja geometrii urządzenia ryglującego (drzwi zewnętrzne),
6. Sprawdzenie i regulacja połączeń mechanicznych,
7. Kontrola funkcjonowania na zasilaniu awaryjnym,
8. Sprawdzenie funkcji pracy napędu, radarów, fotokomórek,
9. Sprawdzenie parametrów elektroniki oraz regulacja,
10. Kontrola stanu szczotek i uszczelek silikonowych,
11. Ogólna kosmetyka
12. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia następujących materiałów konserwacyjnych :
smary, żarówki, bezpieczniki, oporniki, śruby, podkładki, nakrętki, baterie do pilotów.
13. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z wykorzystaniem materiałów wymienionych w punkcie 12.
Przeglądy i konserwacje drzwi automatycznych w okresie trwania umowy należy wykonać w miesiącach:
marcu 2019r. oraz we wrześniu 2019r. Czynności konserwacyjne należy potwierdzić protokołem należytego
wykonania prac, podpisanym przez Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, tj.
naczelnika, kierownika, innej osoby upoważnionej, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury z rejonu, w którym
wykonywana była usługa.

VI.

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

Niezwłocznego

powiadomienia

upoważnionego

przedstawiciela

Zamawiającego jeżeli podczas prowadzonych przeglądów stwierdzi zły stan techniczny urządzeń jak również o
konieczności napraw , remontu lub modernizacji wykraczających poza zakres prac objętych przedmiotem umowy
oraz o przyczynie powstałych nieprawidłowości. Na tą okoliczność Wykonawca dodatkowo sporządzi protokół –
ekspertyzę wraz z kosztorysem inwestorskim.
Awarie w funkcjonowaniu urządzeń zgłaszane będą do Wykonawcy przez upoważnionych pracowników Poczty
Polskiej S.A.

VII. Wystawianie ekspertyz wraz z kosztorysem inwestorskim na wezwanie z wystąpienia awarii, maksymalnie 40
szt. w okresie obowiązywania umowy.
Zadania Wykonawcy w zakresie wystawiania ekspertyz wraz z kosztorysem inwestorskim na wezwanie
z wystąpienia awarii:
-

dojazd do miejsca wystąpienia awarii do 4 godzin od otrzymanego zgłoszenia telefonicznego lub mailem,

-

spisanie ekspertyzy (protokołu) na miejscu zdarzenia (protokół zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiającego – użytkownika obiektu, bądź przedstawiciela Pionu Infrastruktury),
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-

wykonanie kosztorysu inwestorskiego na usunięcie awarii i dostarczenie Zamawiającemu do następnego
dnia roboczego.

-

naprawy urządzeń, polegające na usuwaniu uszkodzeń i nieprawidłowości w celu przywrócenia stanu
pełnej sprawności technicznej, realizowane będą w oparciu o wystawiane odrębne zlecenia.

-

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania napraw innemu Wykonawcy.

Wynagrodzenie za usługi obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
koszty dojazdów Wykonawcy do obiektów, wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymienionych w
niniejszym załączniku, a użytych w celu prawidłowego przeprowadzenia okresowych przeglądów
konserwacyjnych, w tym usunięcia usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych, oraz
sporządzania ekspertyz wraz z kosztorysem inwestorskim na wezwanie z wystąpienia awarii,
maksymalnie 40 szt. w okresie obowiązywania umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

4

Obszar administrowany przez Łódź
Załącznik Nr 2a do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018
Wykaz rolet
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

Butzbach HT-150

2

2

GSA

1

2

1.

Łódź, al.Włókniarzy 227

2.

Łódź, ul.Moniuszki 4, UP Łódź-17

3.

Stary Rynek 3, UP Stryków

ELERO

1

2

5.

Łódź,ul. Obywatelska 121/129

Nassau

15

2

6.

ul. Zgierska 6, UP Głowno-1

JUSTAR 97

1

2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ul. Zachodnia 47, FUP Łódź-4
ul. Zachodnia 47, FUP Łódź-4
Łódź ul. Limanowskiego 119
Łódź, ul.Moniuszki 4, UP Łódź-17
Łódź, ul. Karskiego 5, FUP Łódź 40
Zgierz, ul. Długa 28, UP Zgierz 1
Zgierz, ul. Długa 28, Lokal użytkowy
Koluszki ul. Kolejowa 4
Łódź, ul. Rzgowska 214a

Beker

1

2
2

Nice

1

brak danych

4

Beker

1

Brak danych

1

brak danych

1

brak danych

2

brak danych

2

brak danych

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

GSA

1

2

2
2
2
2
2
2

Wykaz bram automatycznych
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

1.

Łódź, ul.Tuwima 38, UP Łódź-1

2.

Łódź, ul.Wycieczkowa 82a,

Beninca

1

2

3.

ul. Kolejowa 4, UP Koluszki

Beninca

1

2

4.

ul.Piotrkowska 311/313, UP Łódź-7

Beninca

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

1

2

1

2

2

1

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

GLIGEN SLM

2

2

Wykaz szlabanów
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

1

Obiekt ul. Obywatelska 121/129

CENARO

2

Obiekt ul. Obywatelska 121/129

Somfy

3

WER; Łódź,al. Włókniarzy 227

BENINCA

Wykaz drzwi automatycznych
Lp

Nazwa i lokalizacja obiektu

1

UP Pabianice-1,ul. Pułaskiego 11

2

UP Łódź-17, ul. Moniuszki 4

GEZE TSA 350N

3

2

3

UP Stryków, Stary Rynek 3

Besman

1

2

4

UP Koluszki, ul. Kolejowa 4

GEZE TSA 350N

2

2

5

Biurowiec, al. Kościuszki 5/7

WUJEK

1

2

6

UP Łódź-4, al. Kościuszki 5/7

WUJEK

1

2

7

UP Łódź-1, ul.Tuwima 38

GEZE TSA 350N

2

2

8

UP Zgierz-2, ul. Kolejowa 5

WUJEK

1

2

9

WER; Łódź,al. Włókniarzy 227

GEZE SLIM

1

2

10

WER; Łódź,al. Włókniarzy 227

GEZE TSA 350N

1

2

1 przegląd we wrześniu 2019 dotyczy szlabanu
wyjazdowego przy portierni

Obszar administrowany przez Piotrków Trybunalski
Załącznik Nr 2b do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018
Wykaz rolet
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa i lokalizacja obiektu

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

UP Tomaszów Mazowiecki,
ul. Mościckiego 14/18 97-200
Tomaszów Mazowiecki
UP Gomunice, ul. Armii Krajowej
32, 97-545 Gomunice

Justar 0,9 kW

1

2

roleta zewnętrzna
okienna

1

2

UP Radomsko 1, pl. 3-go maja 6,
97-500 Radomsko

roleta zewnętrzna
okienna

1

2

roleta zewnętrzna
drzwiowa

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

brama przemysłowa
segmontowa Makro
Pro WIŚNIOWSKI

1

2

3

2

1

2

Ilość

Ilość przeglądów

1

2

1

2

UP Bełchatów 1 ul.Kościuszki
21 97-400 Bełchatów

Wykaz bram automatycznych
Lp.

1

2

3

Nazwa i lokalizacja obiektu
EMERSON,
Piotrków Tryb.,
ul. Belzacka 176/178,
97- 300 Piotrków Tryb.
PP E 301
Piotrków Tryb.,
ul.Łódzka 66
97- 300 Piotrków Tryb.
PP E 301
Piotrków Tryb.,
ul.Łódzka 66
97- 300 Piotrków Tryb.

brama przemysłowa
segmontowa UNI
PRO 250 X 260
WIŚNIOWSKI
brama przemysłowa
segmontowa UNI
PRO 270 X 280
WIŚNIOWSKI

Wykaz szlabanów
Lp.

1

2

Nazwa i lokalizacja obiektu

Nazwa/Typ

UP Radomsko 1
Pl.3go Maja 6
szlaban BARR 400
97-500 Radomsko
UP Tomaszów Mazowiecki
ul.Mościckiego 14/18
97- szlaban NICE M7BAR
200 Tomaszów Maz.

3

UP Bełchatów 1 ul.Kościuszki
21 97-400 Bełchatów

szlaban FADINI

1

2

4

UP Piotrków Tryb. Ul.Słowackiego
17
97-300 Piotrków Tryb.

szlaban FADINI

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość przeglądów

GLIGEN typ Slim

2

2

BESAM EMI

1

2

Wykaz drzwi automatycznych

Lp

1
2

Nazwa i lokalizacja obiektu

UP Bełchatów-1, ul. Kościuszki 21,
97-400 Bełchatów
UP Piotrków Trybunalski-1,
ul. Słowackiego 17, 97-300
Piotrków Tryb.

Obszar administrowany przez Sieradz
Załącznik Nr 2c do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

Wykaz bram rolowanych
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

1

UP Sieradz-2 ul. Mickiewicza 6,
98-210 Sieradz

3

UP Sieradz-2 ul. Mickiewicza 6,
98-210 Sieradz

4

UP Sieradz-2 ul. Mickiewicza 6,
98-210 Sieradz

Ilość

Ilość
przeglądów

1

2

1

2

Hormann DECO
STHAL
2020x2570

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość
przeglądów

Faac 746ER 780D

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość
przeglądów

FaaC BPR
(szlaban)

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

Ilość
przeglądów

WUJEK

1

2

Nazwa/Typ
Hormann DECO
STHAL
2750x4250
Hormann DECO
STHAL
2000x2250

Wykaz bram automatycznych
Lp.

1.

Nazwa i lokalizacja obiektu
UP Wieluń-1, Pl Legionów 8,
98-300 Wieluń

Wykaz szlabanów
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

Budynek Administracyjno 1. Biurowy ul. Żwirki i Wigury 5;
98-200 Sieradz

Wykaz drzwi automatycznych

Lp

1

Nazwa i lokalizacja obiektu

UP Warta, ul. Kosciuszki 8, 98290 Warta

Obszar administrowany przez Skierniewice
Załącznik Nr 2d do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

Wykaz bram rolowanych
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

UP Skierniewice 1, ul.
1. Sienkiewicza 2, 96-100
Skierniewice
UP Skierniewice 2, ul.
2. Mickiewicza 2/4, 96-100
Skierniewice
UP Kutno,
3 Wyszyńskiego 1,
99-300 Kutno

ul.

Nazwa/Typ

Ilość

ilość przeglądów

roleta
automatyczna
antywłamaniowa

1

2

drzwi rolowane

1

2

krata automatyczna
antywłamaniowa

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

ilość przeglądów

BXB-CAME/300W

1

2

BXB-CAME/300W

1

2

Robus 350

1

2

Nazwa/Typ

Ilość

ilość przeglądów

EscoMatic EMSW

1

2

Wykaz bram automatycznych
Lp.

Nazwa i lokalizacja obiektu

UP Skierniewice 1, ul.
1. Sienkiewicza 2, 96-100
Skierniewice
UP Skierniewice 2, ul.
2. Mickiewicza 2/4, 96-100
Skierniewice
UP Kutno,
3. Wyszyńskiego 1,
99-300 Kutno

ul.

Wykaz drzwi automatycznych
Lp

Nazwa i lokalizacja obiektu

UP Skierniewice - 1, ul.
1 Sienkiewicza 2, 96-100
Skierniewice

Uwagi
Brama automatyczna
przesuwna
jednoskrzydłowa
Brama automatyczna
przesuwna
jednoskrzydłowa
Brama automatyczna
przesuwna
jednoskrzydłowa

Załącznik nr 4a do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

Data: …………………………

Protokół z wykonania przeglądu bramy automatycznej

Typ i nazwa ………………………………………

Nr seryjny ………………………………………

Adres placówki……………………………………………………………………………………………

Zakres wykonywanych czynności:
1.

Kontrola siłowników mechanicznych, hydraulicznych, czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności,
charakter pracy i zachowanie (układ napędowy, oraz układ przeniesienia napędu)

2. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów barier ochronnych,
3. Kontrola i czyszczenie lamp ostrzegawczych oraz czujników krańcowych,
4. Sprawdzenie i smarowanie zawiasów, sprawdzenie zamków, sprawdzenie mocowań siłowników,
5. Sprawdzenie mobilności skrzydeł bramy,
6. Sprawdzenie szyny zębatej napędu i koła napędowego (czyszczenie),
7. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej,
8. .……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym dopuszczam do eksploatacji …………………………………… objęte niniejszym przeglądem
do czasu następnego przeglądu, który zaplanowany jest na ……………………………………
(miesiąc rok)

Podpis użytkownika (osoby uprawnionej)

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4b do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

Data: …………………………

Protokół z wykonania przeglądu rolety zewnętrznej

Typ i nazwa ………………………………………

Nr seryjny ………………………………………

Adres placówki……………………………………………………………………………………………

Zakres wykonywanych czynności:
1. Sprawdzenie stanu technicznego prowadnic, listew lamelowych, obudowy i napędu,
2. Czyszczenie elementów mechanicznych,
3. Smarowanie elementów mechanicznych,
4. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia,
5. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego,
6. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym dopuszczam do eksploatacji …………………………………… objęte niniejszym przeglądem
do czasu następnego przeglądu, który zaplanowany jest na ……………………………………
(miesiąc rok)

Podpis użytkownika (osoby uprawnionej)

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4c do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018
Data: …………………………

Protokół z wykonania przeglądu bramy rolowanej

Typ i nazwa ………………………………………

Nr seryjny ………………………………………

Adres placówki……………………………………………………………………………………………

Zakres wykonywanych czynności:
1. Sprawdzenie stanu technicznego prowadnic, listew lamelowych, obudowy i napędu,
2. Kontrola siłowników,
3. Czyszczenie oraz sprawdzenie szczelności, charakter pracy i zachowanie (układ napędowy, oraz układ
przeniesienia napędu),
4. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów barier ochronnych,
5. Kontrola i czyszczenie czujników krańcowych barier optycznych,
6. Sprawdzenie mobilności konstrukcji bram,
7. Sprawdzenie i smarowanie zawiasów, sprawdzenie zamków, sprawdzenie mocowań siłowników,
8. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowe
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym dopuszczam do eksploatacji …………………………………… objęte niniejszym przeglądem
do czasu następnego przeglądu, który zaplanowany jest na ……………………………………
(miesiąc rok)

Podpis użytkownika (osoby uprawnionej)

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4d do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018
Data: …………………………
Protokół z wykonania przeglądu szlabanu

Typ i nazwa ………………………………………

Nr seryjny ………………………………………

Adres placówki……………………………………………………………………………………………

Zakres wykonywanych czynności:
1. Czyszczenie powierzchni zewnętrznych, sprawdzenie charakteru pracy i zachowanie (układ napędowy
oraz układ przeniesienia napędu),
2. Czyszczenie centralki, kontrola połączeń, sprawdzenie i czyszczenie układu wyzwalającego, układów
radiowych, pilotów, barier ochronnych,
3. Kontrola i czyszczenie lamp ostrzegawczych oraz czujników krańcowych,
4. Sprawdzenie mobilności konstrukcji szlabanów, ustawienia ramienia szlabanu,
5. Smarowanie elementów mechanicznych,
6. Kontrola dokręcenia śrub,
7. Kontrola naciągu sprężyny,
8. Kontrola działania układu blokującego,
9. Pomiary okresowe ochrony przeciw porażeniowej
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym dopuszczam do eksploatacji …………………………………… objęte niniejszym przeglądem
do czasu następnego przeglądu, który zaplanowany jest na ……………………………………
(miesiąc rok)

Podpis użytkownika (osoby uprawnionej)

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4e do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018
Data: …………………………

Protokół z wykonania przeglądu drzwi automatycznych

Typ i nazwa ………………………………………

Nr seryjny ………………………………………

Adres placówki……………………………………………………………………………………………

Zakres wykonywanych czynności:
1. Czyszczenie bieżni oraz rolek układu jezdnego,
2. Czyszczenie, konserwację elementów dolnego prowadzenia,
3. Kontrola i regulacja geometrii skrzydeł drzwiowych,
4. Kontrola naprężania zębatego paska napędowego,
5. Kontrola funkcjonowania oraz regulacja geometrii urządzenia ryglującego (drzwi zewnętrzne),
6. Sprawdzenie i regulacja połączeń mechanicznych,
7. Kontrola funkcjonowania na zasilaniu awaryjnym,
8. Sprawdzenie funkcji pracy napędu, radarów, fotokomórek,
9. Sprawdzenie parametrów elektroniki oraz regulacja,
10. Kontrola stanu szczotek i uszczelek silikonowych,
11. Ogólna kosmetyka
12. ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi i zalecenia ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym dopuszczam do eksploatacji …………………………………… objęte niniejszym przeglądem
do czasu następnego przeglądu, który zaplanowany jest na ……………………………………
(miesiąc rok)

Podpis użytkownika (osoby uprawnionej)

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy nr PI/Ł/MNN/K/I/20/2018

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 nr
PI/Ł/MNN/K/I/20/2018 wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

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

Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Dane osobowe 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)

