U m o w a nr ……………………

zawarta w dniu ......................... w Gdańsku, pomiędzy:

Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000334972, o kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł, w całości
wpłaconym, NIP 525-000-73-13, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………....................................., z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………., kod pocztowy ….. …………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………….

…

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………., kapitał zakładowy
w wysokości ………… zł / kapitał zakładowy w wysokości ………….. zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i
komandytowo – akcyjnych), NIP:……………………., Regon: ……………………. zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .............................................................................. zamieszkałym/ą w .................................. przy
ulicy..............................,

kod

pocztowy

...-......,

przedsiębiorcą

działającym

pod

firmą..................................................... z siedzibą w.................................. przy ulicy .............................., kod
pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: ……………… , Regon: ……………….., PESEL: …………..zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:……………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego nr ……….. prowadzonego w
trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o przepisy wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. na
świadczenie usługi w zakresie utrzymania w nieprzerwanej sprawności, wykonywania okresowych
przeglądów, napraw, konserwacji i usuwania awarii kotłowni olejowych, gazowych, elektrycznych oraz
węzłów cieplnych została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. WYKONAWCA ZREALIZUJE ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE:
1) utrzymania w nieprzerwanej sprawności, wykonywania napraw, konserwacji i usuwania awarii w
kotłowniach olejowych, gazowych, elektrycznych oraz węzłach cieplnych na terenie działania:
A. Część 1 zamówienia – koordynacja Bydgoszcz I,

z uwzględnieniem kompleksowej usługi związanej z

utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych, elektrycznych i węzłów cieplnych tj.
konserwację, naprawy, przeglądy oraz usuwanie awarii. Załącznik nr 2/1
B. Część 2 zamówienia – koordynacja Bydgoszcz II, z uwzględnieniem kompleksowej usługi związanej z
utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych, elektrycznych i węzłów cieplnych tj.
konserwację, naprawy, przeglądy oraz usuwanie awarii. Załącznik nr 2/2
C. Część 3 zamówienia – koordynacja Włocławek,

z uwzględnieniem kompleksowej usługi związanej z

utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych, elektrycznych i węzłów cieplnych tj.
konserwację, naprawy, przeglądy oraz usuwanie awarii. Załącznik nr 2/3
D. Część 4 zamówienia – koordynacja Słupsk, z uwzględnieniem kompleksowej

usługi

związanej z

utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych, elektrycznych i węzłów cieplnych tj.
konserwację, naprawy, przeglądy oraz usuwanie awarii: Załącznik nr 2/4
E. Część 5 zamówienia - koordynacja Gdańsk, z uwzględnieniem kompleksowej usługi związanej z utrzymaniem
zdolności eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych i węzłów cieplnych tj. konserwację, naprawy, przeglądy
oraz usuwanie awarii: Załącznik nr 2/5
F. Część 6 zamówienia - koordynacja Gdynia, z uwzględnieniem kompleksowej
utrzymaniem

zdolności

usługi

związanej

z

eksploatacyjnych kotłowni: gazowych, olejowych i węzłów cieplnych tj. konserwację,

naprawy, przeglądy oraz usuwanie awarii: Załącznik nr 2/6
2) kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłowni olejowych, gazowych,
elektrycznych oraz węzłów cieplnych dla:
A. Części 1 zamówienia (koordynacja Bydgoszcz I) wg załącznika nr 3
B. Części 2 zamówienia (koordynacja Bydgoszcz II) wg załącznika nr 3
C. Części 3 zamówienia (koordynacja Włocławek) wg załącznika nr 3
D. Części 4 zamówienia (koordynacja Słupsk) wg załącznika nr 3
E. Części 5 zamówienia (koordynacja Gdańsk) wg załącznika nr 3
F. Części 6 zamówienia (koordynacja Gdynia) wg załącznika nr 3
2. Wykaz miejsc realizacji usług stanowi Załącznik nr 2/… do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości instalacji grzewczych wskazanych w ust. 1. W
sytuacji zmniejszenia ilości sztuk, Wykonawca zobowiązany będzie do zaprzestania świadczenia usługi w
odniesieniu do tych instalacji od dnia następnego po otrzymaniu od Zamawiającego informacji pisemnej.
Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczną ilość instalacji, w których usługa jest świadczona. Z tytułu powyższych
zmian Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi w przypadku zmiany miejsca
lokalizacji którejkolwiek jednostki Poczty Polskiej ze wskazanych w Załączniku
pisemnie powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany.

nr 2/… do umowy, o czym

§2
1. Realizacja zamówienia obejmuje:
1) kompleksowe usługi związane z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych w kotłowniach olejowych i gazowych
tj.:
- przeglądy urządzeń wraz z konserwacją 3 razy w roku w poniższych terminach:
styczeń – luty
maj - czerwiec
sierpień - wrzesień
- naprawy urządzeń i usuwanie awarii stwierdzonych podczas przeglądów lub zgłoszonych przez użytkownika
poprzez:
a)

konserwację kotłowni olejowych i gazowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją

obsługi oraz konserwację kotłów i palników zainstalowanych w tych kotłowniach,
b)

obecność serwisanta w czasie przeglądów badania okresowego Urzędu Dozoru Technicznego oraz

przygotowanie urządzeń do tego badania,
c)

jeśli zamawiający wystąpi, włączenie i wyłączenie kotłowni przed sezonem i po zakończeniu sezonu

grzewczego.
d)

naprawę lub wymianę części i urządzeń znajdujących się w kotłowni, decydujących o prawidłowej pracy

kotłowni tj.
- naprawę lub wymianę transformatorów zapłonowych, zaworów magnetycznych, fotorezystorów, silników, pomp
obiegowych, urządzeń sterujących, dysz, elektrod - dotyczy palników,
- naprawę lub wymianę styczników, prostowników, cewek, styków, baterii, czujek pogodowych (zewnętrznych i
wewnętrznych) oraz wszystkich elementów układu elektronicznego związanego z prawidłowym działaniem
automatyki kotłowni,
- montaż, wymiana urządzeń do sygnalizacji gazu, czadu, dymu.
- kontrola systemów zabezpieczających instalacje gazowe przy przekroczeniu stężenia gazu w kotłowniach
gazowych w których ten system występuje, naprawa i usuwanie usterek zamontowanych urządzeń.
e)

czyszczenie kotłów przynajmniej raz w sezonie grzewczym lub w razie potrzeby oraz ich malowanie,

f)

czyszczenie filtrów instalacji c.o.,

g)

czyszczenie filtrów paliwa i ich wymianę,

h)

czyszczenie czopucha łączącego kocioł z kominem,

i)

naprawę i regulację siłowników,

j)

sprawdzenie i naprawę układu zalewowego wraz ze zbiornikami oleju opałowego,

k)

regulację palnika,

l)

usuwanie niedogrzewań powstałych w wyniku niewłaściwych nastaw wstępnych automatyki kotła

2) kompleksowe usługi związane z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych w węzłach cieplnych tj.:
- przeglądy wraz z konserwacją 3 razy w roku w poniższych terminach:
styczeń – luty
maj - czerwiec
sierpień - wrzesień
- naprawy i usuwanie awarii stwierdzonych podczas przeglądów lub zgłoszonych przez użytkownika
poprzez:
a) usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i śrubunkach,
b) wymiana śrubunków,

c) usuwanie przecieków zaworów,
d) wymiana pojedynczych zaworów,
e) uszczelnianie dławic zaworów,
f) likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych lub ich wymiana,
g)usuwanie przecieków na urządzeniach pomiarowych (licznik ciepła i wodomierzy),
h) usuwanie lokalnych niedogrzewań powstałych w wyniku niedrożności zaworów w węźle,
i) usuwanie niedogrzewań powstałych w wyniku niewłaściwych nastaw wstępnych automatyki,
j) likwidacja zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania lub błędnych nastaw
elektronicznych regulatorów i pomp,
k) usuwanie niedogrzewań budynku poprzez ustawienie właściwych ciśnień dyspozycyjnych węzłach,
l) uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o.,
m) odpowietrzanie instalacji c.o. poprzez odpowietrzenie systemowe,
n) uzupełnianie izolacji termicznej w miejscach dokonanych wcześniej napraw w węźle wg potrzeb, wykonanie
niezbędnych i uzgodnionych prac eksploatacyjnych i naprawczych w obrębie węzła,
p) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie instalacji oświetleniowej węzła,
r) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie obwodu zasilania i sterowania pomp,
s) czyszczenie i konserwacja przynajmniej raz w roku wymiennika co. i c.w.u.
u) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie obwodów automatyki,
v) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie rozdzielnicy elektrycznej węzła.

3) kompleksowe usługi związane z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych kotłów elektrycznych tj.:
- przeglądy wraz z konserwacją 3 razy w roku w poniższych terminach:
styczeń – luty
maj - czerwiec
sierpień - wrzesień
- naprawy i usuwanie awarii stwierdzonych podczas przeglądów lub zgłoszonych przez użytkownika
poprzez:
a) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie obwodów automatyki,
b) konserwacja i naprawa w pełnym zakresie zasilania elektrycznego kotła.
c) wymiana niesprawnych zaworów bezpieczeństwa
d) usuwanie przecieków i uszczelnienie przyłączy wodnych, zaworów, złączek, itp.
e) usuwanie innych usterek stwierdzonych w wyniku przeglądu.
2. Przedmiotem usługi nie są objęte następujące prace:
a) murarsko-malarskie związane z konserwacją kotłowni i magazynów oleju,
b) czyszczenie kominów,
c) naprawa kominów.

§3
Po wykonanych usługach, o których mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca sporządzi protokoły pokontrolne zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do umowy i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wykonania czynności przy
czym w przypadku przeglądów konserwacyjnych – protokoły będą sporządzane każdorazowo po dokonaniu
przeglądu konserwacyjnego w terminie do 14 dni

§4
Termin realizacji
Zamówienie będzie realizowane od dnia …………………r. do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w § 8 ust. 3 umowy w zależności co nastąpi pierwsze.

§5
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń kotłowni, poprzez wystawianie stosownych

Upoważnień dla pracowników Wykonawcy.
2)

powiadamiania Wykonawcy o każdym unieruchomieniu kotłowni – Karta zgłoszenia awarii kotłowni stanowi

Załącznik nr 4 do umowy,
3)

pokrywania opłat związanych z odbiorami przez Dozór Techniczny,

4)

wyznaczenia i upoważnienia przedstawiciela Zamawiającego do potwierdzenia Protokołów wykonania usługi

zwanych też Protokołami pokontrolnymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy,
5)

zapewnienia w obiektach i pomieszczeniach, w których będą wykonywane usługi, warunków wynikających z

przepisów BHP i p.poż.,
6) powiadamiania pisemnie Wykonawcę o wcześniejszym lub późniejszym rozpoczęciu oraz zakończeniu sezonu
grzewczego (sezon grzewczy trwa od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia następnego roku).

§6
Zobowiązania Wykonawcy
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 oraz spełniającego warunek niekaralności za
przestępstwa przeciwko mieniu,
3) informowania Zamawiającego, najpóźniej 2 dni robocze przed planowanymi przeglądami w konkretnych
nieruchomościach (data, godzina) celem uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego przy przeglądzie oraz
potwierdzenia przez niego stosownego Protokołu pokontrolnego,
4)

realizowania przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy,

5)

doradztwa technicznego w opracowaniu planów modernizacyjnych kotłowni, węzłów cieplnych i instalacji c.o.,

6)

informowania na piśmie Zamawiającego o złym stanie technicznym urządzeń, w których świadczone będą

usługi,
7)

informowania i instruowania użytkowników, z którymi Wykonawca będzie miał kontakt w trakcie świadczenia

usługi, o przyczynie zaistnienia powstałych nieprawidłowości w pracy kotłowni lub węzła cieplnego,
8) specjalistycznego przeszkolenia własnego personelu w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony
ppoż. oraz do zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych wprowadzonych przez
Zamawiającego,
9) stosowania się pracowników Wykonawcy do uwag i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie

przedmiotu umowy i pracowników wewnętrznej służby ochrony w zakresie porządkowym,
10) udzielenia informacji i wyjaśnień na zapytania Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§7
Kierowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją Umowy
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Ze strony Wykonawcy: - …………………………………

tel………………………………….;

Ze strony Zamawiającego:
1) Część 1 zamówienia (Koordynacja Bydgoszcz I) Pan/Pani ………………. tel. ……………………. ,
e-mail:
2) Część 2 zamówienia (Koordynacja Bydgoszcz II) Pan/Pani …………………….. tel. ………………………..,
e-mail:
3) Część 3 zamówienia (Koordynacja Włocławek) Pan/Pani ………………… tel. ……………………….,
e-mail:
4) Część 4 zamówienia (Koordynacja Słupsk) Pan/Pani ……………………. tel. ……………………….,
e-mail:
5) Część 5 zamówienia (Koordynacja Gdańsk) Pan/Pani ……………………. tel. ………………………,
e-mail:
6) Część 6 zamówienia (Koordynacja Gdynia) Pan/Pani …………………….. tel. ………………………,
e-mail:
Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, 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. Strony stają się administratorem danych osobowych
wzajemnie sobie udostępnionych.
2. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane:
a) w dni robocze od 7:00 – 15:00 przez przedstawiciela Zamawiającego na druku Karty awarii stanowiącej
załącznik nr 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania karty zgłoszenia awarii
na adres e-mail wskazany w ust. 1,
b) w dni robocze w godz. 15:00 – 22:00 oraz w pozostałe dni od godz. 8:00-22:00 zgłoszenia dokonywane będą
drogą telefoniczną (w tym również sms) potwierdzone jak w lit. a) w następnym dniu roboczym
3. Czas stawienia się w miejscu awarii i podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w miejscu jej
wystąpienia nie może być dłuższy niż 4 godziny od otrzymania zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość
podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie późniejszym w sytuacjach
szczególnych, tj. np. w przypadku braku możliwości udostępnienia przez Zamawiającego obiektu w którym doszło
do wystąpienia awarii lub inne sytuacji losowej. W związku z tym konieczne jest zachowanie drogi pisemnej lub
email.

§8
Wynagrodzenie umowne i sposób płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie świadczenia kompleksowych usług związanych
z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych tj. konserwację, naprawy, kontrolę, przeglądy oraz usuwanie awarii w
kotłowniach olejowych, gazowych, elektrycznych i węzłach cieplnych będzie rozliczane jednorazowo:
- po wykonaniu przeglądu okresowego – trzy razy w ciągu okresu grzewczego dla danej lokalizacji.
- po wykonaniu naprawy - koszt części zamiennych – w przypadku dokonania zakupu przez Wykonawcę.
2. Ryczałtowe ceny jednostkowe za realizację przedmiotu umowy, obowiązujące przez cały okres obowiązywania
umowy określa Formularz oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
3. Maksymalna wartość umowy zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy z dnia ………………….. r. stanowi:
kwotę netto w wysokości:……………………. zł.
podatek od towarów i usług VAT:……………. zł.
wartość brutto:…………………. zł.
(słownie:………………………………………………………………………………………………..)
4. Ceny netto, określone w ust. 2 i 3, obejmują wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
łącznie z transportem, zakupem oraz montażem drobnych części i materiałów takich jak: diody, uchwyty
mocujące, bezpieczniki, oporniki, wkręty, uszczelki, oleje, smary, żywice, maty, itp.
5. Za zużyte części do konserwacji lub naprawy kotłów, palników, automatyki oraz zakup materiałów innych niż
wyszczególnione w ust. 4 zostanie obciążony Zamawiający wg poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu,
na które zostanie przedstawiona faktura VAT, z zastrzeżeniem ust. 6, natomiast koszty związane z transportem
oraz montażem tych części i materiałów ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca dokona zakupu części i materiałów, o których mowa w ust. 5, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego (pismo lub email). Wykonawca zwraca się na piśmie lub e:mailem do Zamawiającego
podając cenę netto potrzebnych części oraz czas potrzebny na zakup. W przypadku gdy proponowana cena
zakupu przewyższa cenę rynkową, Zamawiający może wskazać miejsce/firmę w której należy dokonać zakupu.
Zamawiający podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 6 w okresie maksymalnie 3 dni roboczych. Po otrzymaniu
pisemnej akceptacji Wykonawca dokonuje zakupu części.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części zamiennych we własnym zakresie.
8.

W przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek VAT, Zamawiający

dopuszcza

możliwość

zwiększenia/zmniejszenia

ilości

wykonanych

przeglądów,

tak

aby

maksymalne

wynagrodzenie , o którym mowa w ust 3 nie uległo zmianie. W przypadku zmiany ilości wykonanych przeglądów
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
9. Każdorazowa zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
10. Do faktury każdorazowo zostanie załączony „Protokół wykonania usług” (Załącznik nr 5 do umowy).
11. „Protokół wykonania usług” powinien być potwierdzony przez obydwie strony niniejszej

umowy. Protokół

podpisują osoby upoważnione odpowiednio przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ze strony Zamawiającego
wykonanie usługi potwierdza osoba zajmująca się obsługą kotłowni na danym obiekcie.
12. Płatnikiem i nabywcą wskazanym w fakturze VAT będzie:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk
NIP: 525-000-73-13

Powyższy adres jest jednocześnie adresem do wszelkiej korespondencji dotyczącej realizacji zawartej
umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, za wyjątkiem faktur VAT, które należy przesyłać na niżej
podane adresy:
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Bydgoszcz I część 1 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Jagiellońska 6
85-950 Bydgoszcz
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Bydgoszcz II część 2 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Jagiellońska 6
85-950 Bydgoszcz
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Włocławek część 3 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Chopina 54
87-800 Włocławek
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Słupsk część 4 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Kołłątaja 31
76-200 Słupsk
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Gdańsk część 5 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
Fakturę za wykonane usługi na terenie koordynacji Gdynia część 6 zamówienia należy przesłać do:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
13. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status czynnego podatnika podatku VAT.
15. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia, określonego
w ust. 3.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
Umowy na osoby trzecie.
17. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za
opóźnienie.

§9
Podwykonawcy
1

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały/następujący zakres przedmiotu umowy:
1) ……………………
2) ……………………
2

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres przedmiotu umowy :
1) ……………………
2) ……………………
3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.

§ 10
Czynności związane z realizacją przedmiotu umowy
1. Od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli jakości świadczonych
usług przez cały okres trwania umowy.
2. Z kontroli, o której mowa w ust. 1 sporządzany będzie każdorazowo Protokół poprawności wykonania usługi
potwierdzany przez osoby wyznaczone przez strony.
3. 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. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i dalszego realizowania umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne :
1) za odstąpienie przez Strony od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wskazanych w § 12 ust. 1
pkt 2 - 7 umowy, w wysokości 20 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 3,
2) w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień postoju kotłowni, przy czym:
a)

za dzień postoju uważa się przerwę w pracy kotłowni trwającą 24 godziny powyżej 16 godzin od momentu

zgłoszenia

telefonicznego awarii,

a następnie potwierdzonego niezwłocznie faksem lub mailem przez

Zamawiającego
b)

w przypadku konieczności zakupu części za dzień postoju uważa się przerwę pracy kotłowni trwającą 24

godziny powyżej 16 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii, a następnie potwierdzonego

1
2

Niepotrzebne wykreślić
zapisy § 9 ust. 2-5 będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powierzy przedmiot umowy Podwykonawcy.

niezwłocznie faksem lub mailem przez Zamawiającego - przedłużonego o czas zakupu części uzgodnionego
między Wykonawcą a Zamawiającym na zasadach określonych w § 8 ust. 6 i 7,
c)

kolejne dni postoju kotłowni liczone będą w cyklu kolejnych 24 godzin

3)

w wysokości 100 zł. netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu w danym obiekcie.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należności wynikających z faktur wystawionych
przez Wykonawcę, po pisemnych powiadomieniach Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej
w ust. 1 pkt. 1
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku braku przedłożenia oświadczeń, o których mowa w § 13 ust. 4 i poniesieniu z tego tytułu
konsekwencji finansowych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał w stosunku do Wykonawcy
roszczenie regresowe celem naprawienia szkody.

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym wypadku odstąpienie
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
3) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy – w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości,
4) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości,
5) Wykonawca przerwał realizację usług objętych umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie
wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego,
6) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do
usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania
wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od
upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,
7) W przypadku nie posiadania (utraty, wygaśnięcia) przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy
uprawnień do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy – niezwłocznie od powzięcia wiadomości.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13
Ochrona informacji
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 zakończeniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy lub na jego
rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której
w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym
pouczeniu (Załącznik nr 6 do umowy).
5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do wykonywania poleceń służby
wartowniczej i kierownictwa Poczty Polskiej S.A. w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego
obowiązujących u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 5 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. Zamawiający nie
dopuści do realizacji przedmiotu umowy osoby, która nie będzie wskazana w wykazie.
7.

Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 lit. a) 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.

§ 14
1. Zmiany treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, z zachowaniem formy
pisemnej w formie aneksu.
2. Zmiana

oznaczenia

stron

umowy,

danych

niezbędnych

do

wystawienia

faktury

oraz

adresu

korespondencyjnego, zmian numerów telefonów i faksów, zmiana osób upoważnionych do kontaktu z
Wykonawcą a także zmiana, o której mowa w § 1 ust. 3 i ust. 4, nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga
tylko pisemnego powiadomienia.

§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks Cywilny (tj Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.) oraz treści SIWZ.
2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 10 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie,

stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym będzie Sąd
Powszechny w Gdańsku.
§ 16
1. Do kontaktów w sprawie realizacji umowy wyznacza się:
- ze strony Zamawiającego …………………………………….tel.:…………………………e-mail …………………...
- ze strony Wykonawcy .….…………………………………….tel.:…………………………e-mail …………………...
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, 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. Strony stają się
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.

§ 17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kopia Formularza oferty – Zał. nr 1 do umowy
Wykaz miejsc realizacji usług - Zał. nr 2 do umowy
Harmonogram wykonanych czynności – Zał. nr 3 do umowy
Karta zgłoszenia awarii – Zał. nr 4 do umowy
Protokół wykonania usługi / Protokół pokontrolny – Zał. nr 5 do umowy
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy – Zał. nr 6 do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy / 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 / 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. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
5. 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.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Załącznik nr 3 do umowy

Harmonogram wykonywanych czynności - przeglądów

Rok 2019

Rok 2020

Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
wykonanych wykonanych wykonanych wykonanych wykonanych wykonanych
przeglądów przeglądów przeglądów przeglądów przeglądów przeglądów
w
w
w
w
w
w
miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach miesiącach
maj sierpień styczeń maj sierpień styczeń luty
czerwiec
wrzesień
luty
czerwiec
wrzesień
Część 1 - koordynacja Bydg.

37

37

37

37

37

37

Część 2 - koordynacja Bydg II.

33

33

33

33

33

33

Część 3 - koordynacja Włocła.

39

39

39

39

39

39

Część 4 - koordynacja Słupsk

28

28

28

28

28

28

Część 5 - koordynacja Gdańsk

34

34

34

34

34

34

Część 6 - koordynacja Gdynia

29

29

29

29

29

29

Załącznik Nr 4 do umowy
Karta zgłoszenia awarii kotłowni

Miejscowość

Adres
Typ kotłowni
Model

Opis uszkodzenia

Data + godzina
zgłoszenia awarii
Osoba zgłaszająca

Potwierdzenie dokonania naprawy

Data + godzina
dokonanej naprawy

Osoba dokonująca
naprawę
Potwierdzenie
wykonania
naprawy z ramienia
Zamawiającego

Załącznik Nr 5 do umowy
PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI
(Protokół pokontrolny)
KOMPLEKSOWEJ ZWIĄZANEJ Z UTRZYMANIEM ZDOLNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ
tj. konserwacja, przegląd oraz usuwanie awarii*
WYKONANIA OKRESOWEGO PRZEGLĄDU URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W ZAKRESIE ZGODNYM
Z ZAPISEM ART. 62 USTAWY PRAWO BUDOWLANE*
w ……………………………………………………………….……………………………………
(nazwa i adres obiektu pocztowego)
Okres, którego dotyczyła
wykonana usługa

………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
Zakres prac (czego
dotyczyła usługa)

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
Opis wykonanych
czynności:

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
Zalecenia:

………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej ze strony
Zamawiającego
* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej ze strony
Wykonawcy

Załącznik nr 6 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności świadczenia usług w zakresie
utrzymania w nieprzerwanej sprawności, wykonywania napraw, konserwacji i usuwania awarii w kotłowniach
olejowych,
gazowych,
elektrycznych
oraz
węzłach
cieplnych,
wiąże
się
z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej,
jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

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

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

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

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

