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Załącznik Nr 4 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr …......……
zawarta w dniu....................…… roku w ……………………………. pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13,
REGON 010684960, kapitał zakładowy 774 140 000 zł – w całości wpłacony,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………- działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia
……………
2. …………………………………………………- działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia
……………
na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu,
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, który jest jednostką organizacyjną zwaną dalej „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 spółek komandytowoakcyjnych) NIP: ………, Regon: …..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….(w
przypadku,
gdy
umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i datę pełnomocnictwa),
(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”,
(w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać nr i datę
pełnomocnictwa),
Wykonawca oświadcza, 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie
wewnętrznych przepisów Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.
1

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usług naprawczych i konserwacyjnych
w obiektach pocztowych podległych Regionowi Pionu Infrastruktury w Poznaniu na terenie
1
powiatów :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wykaz obiektów stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
Zakres usług został określony w Załączniku nr 2 do umowy.

zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawierania umowy.
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Obowiązywanie umowy
§2
Umowa obowiązuje od dnia ………………….. do dn. ………………… r. lub do czasu wyczerpania kwoty
brutto określonej w § 7 ust. 1. umowy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
Sposób realizacji usług
§3
1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia, na wykonywanie poszczególnych usług
naprawczych i konserwacyjnych w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną, w dniach od
30
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Regionu Pionu Infrastruktury w Poznaniu tj. od godz. 7 do
30
godz. 15 z zastrzeżeniem zapisów ust. 10.
2. W przypadku przekazywania zleceń w formie telefonicznej fakt ten zostanie niezwłocznie potwierdzony
poprzez wysłanie e-maila tego dnia lub w najbliższym dniu pracy Zamawiającego.
3. W przypadku otrzymania zlecenia nieobjętego zryczałtowanym czasem wykonania naprawy, nie
określonym w Załączniku nr 7 do umowy, Wykonawca ma maksymalnie 2 dni robocze (tj. dni tygodnia
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia złożenia
zlecenia na przekazanie Zamawiającemu skosztorysowanego przedmiaru prac w podziale na koszty
materiałowe oraz koszty robocizny (kosztorys). Wykonanie zlecenia objętego zryczałtowanym czasem
wykonania naprawy nie wymaga sporządzenia kosztorysu.
4. Zamawiający po otrzymaniu skosztorysowanego przedmiaru prac w terminie 2 dni roboczych akceptuje
(drogą elektroniczną) kosztorys albo zwraca go do Wykonawcy celem dokonania korekty albo informuje
drogą elektroniczną o rezygnacji ze zlecenia. Korekta kosztorysu przez Wykonawcę powinna być
dokonana i przekazana do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych. Po otrzymaniu skorygowanego
kosztorysu Zamawiający najpóźniej w następnym dniu roboczym przesyła drogą elektroniczną
oświadczenie o jego akceptacji albo o rezygnacji ze zlecenia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy przyczyna usterki nie jest znana i wymaga od
Wykonawcy szczegółowego rozpoznania, Strony mogą odstąpić od sporządzenia skosztorysowanego
przedmiaru prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w drodze e-maila.
6. Moment zgłoszenia telefonicznego lub przesłania e-maila (w przypadku gdy nie było zgłoszenia
zlecenia telefonicznego), uznaje się za złożenie zlecenia.
7. Upoważnionymi do składania i akceptacji zleceń oraz odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie
Zamawiającego są osoby wskazane w § 15 ust. 3 umowy. Odpowiedzialną za realizację umowy po
stronie Wykonawcy jest osoba wskazana w § 15 ust. 4 umowy.
8. Wykonawca wykonywać będzie usługi w godzinach pracy obiektów pocztowych, z zastrzeżeniem
zapisów ust. 10.
9. Zlecona usługa, o której mowa w ust. 1, winna być wykonana w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze
liczone od dnia złożenia zlecenia - w przypadku zleceń objętych zryczałtowanym czasem wykonania
naprawy lub nie wymagających sporządzenia kosztorysu, zaś w przypadku zleceń objętych
kosztorysem - od dnia przekazania o akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Termin ten może być
wydłużony do 5 dni roboczych na uzasadniony wniosek Wykonawcy i akceptacji tego wniosku przez
Zamawiającego. W przypadku napraw trudniejszych (o większym ciężarze gatunkowym) tzn.
wymagających większych nakładów pracy i użycia szczególnych materiałów termin wykonania zlecenia
nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może
być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy konieczność wykonania usługi z powodu awarii lub usterki uniemożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie obiektu (np. dotyczących wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, nieprawidłowości w działaniu zamków, zawiasów, okuć drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych, okien, zbitej lub uszkodzonej szyby, braku zasilania energią elektryczną w obiekcie lub
w części obiektu itp.) wymaga natychmiastowej interwencji Wykonawcy, osoba wskazana w § 15 ust. 3
umowy, bez względu na czas wystąpienia awarii (w tym w dni ustawowo wolne od pracy - tj. 7 dni w
tygodniu 24h na dobę) lub przedstawiciel Zamawiającego bezpośrednio użytkujący
obiekt/pomieszczenia zgłosi telefonicznie bezpośrednio do Wykonawcy konieczność wykonania takiej
usługi pod nr tel. ……………….., a następnie potwierdzi zgłoszenie drogą elektroniczną najpóźniej w
następnym dniu roboczym.
2
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11. W przypadku konieczności wykonania usług określonych w ust. 10 Wykonawca przystąpi niezwłocznie
do ich wykonania, niezależnie od godziny i dnia tygodnia, nie później jednak niż w terminie 2 godzin od
czasu otrzymania zgłoszenia (zlecenia). W takim przypadku usunięcie awarii powinno nastąpić
niezwłocznie.
12. Rozpoczęcie wykonywania usługi oraz zakończenie wykonywania usługi musi być bezwzględnie
potwierdzone przez pracownika Zamawiającego (np. Naczelnika lub Kierownika placówki) zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do umowy.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Koszty materiałów
§4
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu materiałów (tj. części zamiennych, urządzeń, osprzętu)
niezbędnych do wykonania usługi. Konieczność zakupu materiałów, w celu wykonania usług objętych
zryczałtowanym czasem naprawy lub materiałów nie wyszczególnionych w kosztorysie, wymaga
akceptacji zakupu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu dowodów ich nabycia celem weryfikacji.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie uznania dowodów zakupu materiałów, w przypadku gdy cena
2
zakupu jest wyższa co najmniej o 5% od średnich cen określonych w cenniku Sekocenbud za kwartał
poprzedni w odniesieniu do daty zakupu materiałów lub zakupione materiały posiadają cechy użytkowe
oraz właściwości, które pogorszyły stan naprawianego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 4 .
W sytuacji określonej w ust. 2, Zamawiający obniży wynagrodzenie o kwotę wynikającą z różnicy cen
materiałów określonych w dowodach zakupów oraz cen określonych w cenniku Sekocenbud, zaś
w przypadku zakupienia niewłaściwych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na
materiały, które nie pogorszą stanu naprawianego przedmiotu.
W uzasadnionych przypadkach, w chwili przekazania zlecenia, Zamawiający ma prawo do żądania od
Wykonawcy zakupu określonych części z uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego cech
użytkowych oraz właściwości (w tym wskazania producenta). W takiej sytuacji postanowienia ust. 2 nie
stosuje się.
Odpowiedzialność Wykonawcy
§5
Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył wykonywanie
czynności związanych z wykonywaniem umowy, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz za
osoby świadczące usługę w jego imieniu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie informacji
w związku z realizacją niniejszej umowy, mogących spowodować szkodę dla interesów Poczty Polskiej.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy następujących informacji:
1) tajemnicę Poczty Polskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
2) sposoby i metody zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń pocztowych.
Zobowiązania stron
§6

1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizowania usług przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy oraz
każdorazowego, pisemnego aktualizowania wykazu w przypadku zmiany tych osób oraz
przedkładania zaktualizowanego wykazu najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do pracy
nowych osób, z jednoczesnym wskazaniem, czy wskazana osoba jest lub nie jest pracownikiem
Poczty Polskiej S.A.
2) prowadzenia ewidencji zleceń według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do umowy osobno
dla:

2

Sekocenbud - informacje o cenach w budownictwie przedstawiane w formie wydawnictw – w wersjach drukowanych i elektronicznych
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Promocja Sp. z o.o.
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−

2.

3.

1.

2.

usług zlecanych przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt a) rozliczanych na podstawie
kosztorysu, faktycznie przepracowanym czasem przy wykonywaniu tych napraw i usług
wykazanych w pkt. 1-95 Załącznika nr 7 do umowy,
−
usług zlecanych przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt b) rozliczanych na podstawie
kosztorysu, faktycznie przepracowanym czasem przy wykonywaniu tych napraw i usług
wykazanych pkt. 96-148 Załącznika nr 7 do umowy;
3) przekazywania w pierwszy dzień roboczy każdego tygodnia potwierdzeń wykonania
zrealizowanych usług (Załącznik nr 5 do umowy) zrealizowanych w tygodniu poprzednim wraz z
dowodami zakupów celem zatwierdzenia ich wykonania odpowiednio do osób zlecających ich
wykonanie osobno dla osób wskazanych w § 15 ust. 3 pkt a) oraz w § 15 ust. 3 pkt b),
4) przekazywania w terminie najpóźniej do czwartego dnia po zakończeniu miesiąca, ewidencji zleceń
(Załącznik nr 4 do umowy) wraz z potwierdzeniami wykonania usług (Załącznik nr 5 do umowy)
i dowodami zakupu nie przekazanymi wcześniej zgodnie z postanowieniami pkt 3 oraz zbiorczego
zestawienia zleceń zrealizowanych w danym obiekcie w miesiącu, według wzoru określonego
w Załączniku nr 6 do umowy;
5) zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt niezbędnego do wykonania usługi sprzętu
i środków;
6) kierowania do wykonywania usług u Zamawiającego osób przeszkolonych przez Wykonawcę na
jego koszt w zakresie zasad bhp, ppoż. i posiadających aktualne badania lekarskie;
7) kierowania do wykonywania usług u Zamawiającego wyłącznie osób posiadających określone
kwalifikacje i zaświadczenia uprawniające do wykonywania określonych czynności, jeżeli
z charakteru tej usługi wynika konieczność posiadania określonych kwalifikacji lub zaświadczeń;
8) informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość i termin
wykonywania przedmiotu umowy;
9) zachowania, przy realizacji usług, obowiązujących wewnętrznych regulacji organizacyjno –
porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego;
10) usunięcia i utylizacji odpadów powstałych w związku z wykonywaniem usług, własnym staraniem
i na swój koszt;
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazywania Wykonawcy zleceń zgodnie z postanowieniami umowy;
2) weryfikacji i zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy;
3) przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych potwierdzeń wykonania usług w terminie 3 dni
roboczych od daty ich otrzymania;
4) zapłaty za wykonane usługi zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania pracowników Zamawiającego na podstawie umów
cywilnoprawnych
w trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową. Zamawiający, w
szczególnych przypadkach, dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników
Zamawiającego na podstawie umów o pracę w części etatu po uprzednim złożeniu wniosku z
uzasadnieniem o dopuszczenie takiej możliwości do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie
rozpatrzy wniosek i udzieli Wykonawcy odpowiedzi.
Rozliczenia finansowe między stronami
§7
Strony ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie przekroczy
kwoty:
netto:
…………………… zł
podatek VAT:
…………………… zł
brutto:
…………………… zł
..
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………..……… zł /100)
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do umowy.
Cena netto za jedną roboczogodzinę wynosi: ………….…… zł
Cena roboczogodziny obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, łącznie
z kosztem transportu i dojazdu Wykonawcy do i z miejsca wykonywania usług, kosztem przywiezienia
odpowiedniego sprzętu oraz nabycia sprzętu niezbędnego do wykonania usługi (w tym: narzędzia
4
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3.

4.

5.
6.

7.

jednokrotnego użytku, np. pędzle, wałki, itp.), z wyjątkiem nakładów na użycie sprzętu
specjalistycznego - typu podnośnik koszowy, WUKO tj. samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji
itp.)
Zamawiający pokryje koszt uzasadnionego użycia tego sprzętu na podstawie dowodu zakupu usługi
załączonego do ewidencji zleceń. Wykonawca w każdym przypadku przed podjęciem decyzji o użyciu
sprzętu specjalistycznego powiadomi wcześniej o tym fakcie Zamawiającego celem uzyskania jego
akceptacji. Zamawiający ma prawo do nie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów użycia ww. sprzętu w
przypadku jeśli Wykonawca nie dopełni warunku uzyskania wcześniejszej akceptacji użycia sprzętu
przez Zamawiającego.
Za wykonanie zleconych usług określonych w § 1 umowy wynagrodzenie obliczane będzie
w następujący sposób:
1) ilość wykonanych usług pomnożona przez zryczałtowany czas wykonania usługi pomnożone przez
cenę netto roboczogodziny. Ilość osób Wykonawcy wykonujących daną usługę nie ma
wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie może być brana pod uwagę podczas rozliczania,
2) zryczałtowany czas pracy dla niektórych usług został określony w Załączniku nr 7 do umowy.
3) w przypadku wykonywania usług, dla których czas wykonania nie został określony w Załączniku
nr 7 albo nie został sporządzony kosztorys, koszt robocizny wyliczony będzie jako iloczyn
faktycznie przepracowanych ilości godzin oraz ceny netto roboczogodziny, o której mowa w ust. 2.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania naprawy Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z osobą wykazaną w § 15 ust. 3 umowy i uzyskania akceptacji (telefonicznie, emailem) przewidywanego czasu wykonania zleconej usługi,
4) po wykonaniu usługi Zamawiający ma prawo zweryfikować czas wykonanej usługi,
5) do zryczałtowanego czasu określonego na wykonywanie poszczególnych usług oraz czasu
faktycznie przepracowanego przy wykonywaniu napraw, Wykonawca nie może doliczać czasu
dojazdu do i z miejsca, w którym wykonywane są zlecone naprawy oraz czasu poświęconego na
dowóz materiałów, sprzętu itp.
6) do łącznej wartości roboczogodzin doliczona zostanie wartość użytych przez Wykonawcę
materiałów wyliczona na podstawie dowodów zakupu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, lub średnich cen
materiałów określonych w Sekocenbud za poprzedni kwartał w przypadku użycia materiałów tj.
gwoździe, wkręty, podkładki, śruby, kołki itp., których wartość zakupu, w ramach zlecenia usługi w
danym obiekcie, nie przekroczy brutto 20,00 zł. Do zakupionych materiałów użytych do wykonania
usług, potwierdzonych dowodem zakupu, Wykonawcy przysługuje prawo doliczenia 2% wartości
tych materiałów, jako kosztów zakupu. W przypadku wykonania przez Wykonawcę elementów
zamiennych wartość tych elementów wyliczona będzie na podstawie przedłożonej kalkulacji
własnej, gdzie wartość użytych materiałów określana będzie na podstawie dowodów zakupu (bez
prawa doliczenia 2% wartości tych materiałów jako kosztów zakupu), a robocizna jako czas
wykonania części zamiennych razy cena netto roboczogodziny, o której mowa w ust. 2,
Rozliczenia za wykonane usługi następować będą w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego. Podstawą do wystawienia faktury są zatwierdzone przez Zamawiającego
potwierdzenia wykonania usługi, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do umowy osobno
dla usług zlecanych przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt a) rozliczanych faktycznie
przepracowanym czasem przy wykonywaniu tych napraw i usług wykazanych w pkt. 1-95 Załącznika
nr 7 do umowy oraz oddzielnie dla usług zlecanych przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt b)
rozliczanych faktycznie przepracowanym czasem przy wykonywaniu tych napraw i usług wykazanych
pkt. 96-148 Załącznika nr 7 do umowy.
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty określone w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.
Zapłata wynagrodzenia realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań
5
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8.
9.

10.
11.
12.

1.

2.

3

NIP 525-000-73-13
i przekazywać do:
a) za wykonane usługi zlecone przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt a) rozliczane faktycznie
przepracowanym czasem i usługi wykazane w pkt. 1-95 Załączniku nr 7 do umowy:
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, Dział Administrowania Nieruchomościami
……………………………………
b) za wykonane usługi zlecone przez osobę wskazaną w § 15 ust. 3 pkt b) rozliczane faktycznie
przepracowanym czasem i usługi wykazane w pkt. 96-148 Załączniku nr 7 do umowy
Poczta Polska S.A., Faktura EOD (dotyczy RPI-PO, RA Poznań) ul. Bernardyńska 15, 85-940
Bydgoszcz.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający zobowiązany jest do zlecenia Wykonawcy usług o wartości (wraz z materiałami) 70 %
kwoty brutto wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do
Zamawiającego w przypadku nie zlecenia przez Zamawiającego usług na kwotę przekraczającą 70%
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.
Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na podmiot trzeci cesji
wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia
z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.
3
Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług
oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie lub nabyciu tego
statusu.
Kary umowne
§8
Zamawiający z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczenia kar umownych wobec Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 7 ust. 1 umowy,
2) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 7 ust. 1 umowy,
3) opóźnienia w wykonaniu usługi w terminie wskazanym w § 3 ust. 9 umowy – w wysokości 10%
wartości brutto zleconej usługi, za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekracza 10 dni
roboczych – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej
danego zlecenia w terminie 2 dni roboczych, liczonych od upływu 10-tego dnia opóźnienia oraz
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50 % wartości brutto zleconej usługi,
4) niewykonania usługi, o której mowa w § 3 ust. 10 w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia
zgłoszenia zlecenia jej wykonania - w wysokości 3.000 zł,
5) opóźnienia w przystąpieniu do wykonania usług, o których mowa w § 3 ust. 10 w terminie
wskazanym w § 3 ust. 11 umowy, w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia,
6) opóźnienia w wykonaniu reklamacji usługi – w wysokości 10% wartości brutto zleconej usługi za
każdy dzień opóźnienia,
7) nienależytego wykonania zgłoszonej reklamacji (innego niż opóźnienia w jej wykonaniu) w
wysokości 20 % wartości brutto zleconej usługi,
8) opóźnienia w przekazaniu skosztorysowanego przedmiaru prac, o którym mowa w § 3 ust. 3
w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z dowolnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Oświadczenie o potrąceniu kar umownych na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not
obciążeniowych składać będzie jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 15 ust. 1
umowy.

zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawierania umowy.
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3.

1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej
szkody.
Siła wyższa
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
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.
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.
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.
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.

Wypowiedzenie umowy
§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w następujących sytuacjach:
4
1) śmierci lub ogłoszenia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
2) gdy zostanie zajęty w drodze egzekucji jakikolwiek majątek Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
4) pięciokrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania usług;
5) posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami niezbędnymi do zawarcia
umowy;
6) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania usług w wyznaczonym terminie,
mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub bez uzasadnionej przyczyny nie wykonuje
świadczenia usług przez okres dłuższy niż 20 dni;
7) trzykrotnego opóźnienia w realizacji reklamacji, w okresie obowiązywania umowy.
8) pięciokrotnego przekroczenia terminu przekazania skosztorysowanego przedmiaru prac, o którym
mowa w § 3 ust. 3 umowy.
§ 11
Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

4

Ochrona informacji
§ 12
Wykonawca, realizując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę pocztową
określoną w art. 41 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z
późn. zm.). Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.1637).

zapis zostanie usunięty, w przypadku, gdy umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 2 także po ustaniu niniejszej umowy.
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 8 do umowy).
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego, o których
mowa w ust. 7, 8, 9.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji usług naprawczych i konserwacyjnych:
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. 7 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.
Osoby, o których mowa w ust. 7 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na podstawie,
którego będzie można dokonać ich weryfikacji.
Reklamacje, gwarancja
§ 13
Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość usług.
Zamawiający może zgłosić reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego jej wykonania
w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Wykonawca, na zamontowane przez niego urządzenia, materiał czy osprzęt udziela Zamawiającemu
gwarancji tytułem prawidłowego ich funkcjonowania, na okres wskazany przez producenta danego
urządzenia, materiału czy osprzętu, liczonej od daty zamontowania.
Wykonawca, na wykonane naprawy udziela Zamawiającemu gwarancji tytułem prawidłowego ich
funkcjonowania, na okres 12 miesięcy liczonych od daty wykonania.
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane dzieła
w okresie 1 roku od dnia ich wykonania. W zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wykonane
przez Wykonawcę dzieła stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy
sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane przez
Zamawiającego bez względu na istotność wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ……………. zł stanowiącą 5% wartości
wynagrodzenia
brutto
określonego
w
§
7
ust.
1
umowy
zostało
wniesione
w .……………………………………………………………*(*zostanie
wpisana
forma
wniesionego
zabezpieczenia oraz w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie podana nazwa oraz
nr rachunku, na który została przelana kwota zabezpieczenia, w pozostałych przypadkach nr
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia).
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
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3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w szczególności ewentualnych nie uiszczonych należności
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy, z kwoty wniesionego zabezpieczenia.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego niniejszej
umowy za należycie wykonaną.
Postanowienia końcowe
§ 15
W zakresie nadzoru nad realizacją umowy występuje Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu, Wydział
Zarządzania Nieruchomościami w ………………...
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest ………………………………
Osobami do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego są:
a) za usługi rozliczane faktycznie przepracowanym czasem i usługi wykazane w pkt. 1-95 Załącznika
nr 7 do umowy: …………………………….., tel.: ………………………; e-mail :……………………..;
b) za usługi rozliczane faktycznie przepracowanym czasem i usługi wykazane w pkt. 96-148
Załącznika nr 7 do umowy: …………………………..,
tel.:…………………..….; e-mail:
………………………………….. ;
Kierownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu może wyznaczyć inną osobę do
kontaktów w sprawie realizacji umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.
Zmiana ta nie powoduje zmian treści niniejszej umowy.
Osobą do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:
a) …………………………………….. tel.: ………., e-mail: …………….
b) ……………………..………….….., tel.: …………, e-mail:………………
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie
nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany umową lub w
ostatnim powiadomieniu została stronie prawidłowo doręczona.
W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia.
Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej stron dotyczące określonych w niniejszej umowie
nazw, adresów, podległości, strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o tych zmianach. Zmiany te
nie wymagają aneksu do umowy.
Zmiana obiektów w Załączniku nr 1 do umowy (dopisanie nowych, wykreślenie) nie stanowi zmian
umowy, wymaga jednak pisemnej aktualizacji

§ 16
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych właściwych
aktów prawnych.
§ 17
Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób wymienionych
w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji.
§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności
za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 15 ust. 6 – 9 umowy.
§ 19
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w
Poznaniu.
§ 20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykaz obiektów
Zakres usług rzemieślniczych
Wykaz osób, upoważnionych do realizacji usług
Ewidencja zleceń - WZÓR
Potwierdzenie wykonania usługi - WZÓR
Zbiorcze zestawienie zleceń - WZÓR
Zryczałtowane czasy napraw
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
Oferta cenowa Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

WYKONAWCA:

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.
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.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie zawartych
umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy
Nr ………………………………………..

Wykaz obiektów
powiat: …………

Lp.

PNA

KOD
NIERUCHOMOŚCI

Placówka
pocztowa

Godziny otwarcia
Adres

11

dni
powszednie

soboty

niedziela

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZ-PO.2600.050.2019

Załącznik nr 1.1 do umowy
Nr ………………………………………..
Wykaz obiektów
Dział Administrowania Nieruchomościami
Powiat: gorzowski, miasto Gorzowa Wlkp., międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
Lp

PNA

KOD
NIERUCHOMOŚCI

Placówka
pocztowa

Adres

1

66-431

1P259

UP Santok

Gorzowska 30

2

66-433

1P150

UP Lubiszyn

Pocztowa 1

3

66-471

1P110

4

66-470

1P111

5

66-460

1P330

UP Witnica

Pocztowa 14

6

66-450

1P011

UP Bogdaniec

Mickiewicza 28

7

66-446

1P046

UP Deszczno

Lubuska 110

8

66-415

1P097

9 66-432
10 66-432
11 66-432

1P003
1P280
1P296

12 66-410

2P030

13 66-406

2P033

14 66-403

2P028

15 66-407

2P025

16 66-405

2P321

17 66-400

1P066

18 66-410

2P027

19 66-412

2P026

20 66-413

1P067

21 66-414

2P024

22 66-408

2P031

23 66-401

2P029

24 66-330

1P238

25 66-350

1P006

FUP Bledzew

Bledzew, Rynek 12

26 66-300

1P172

UP
Międzyrzecz

27 66-340

1P237

UP Przytoczna

Międzyrzecz,
Mieszka I 16
Przytoczna,
Pocztowa 31

28 66-440

1P266

UP Skwierzyna

29 66-320

1P310

UP Trzciel

30 66-313
31 66-440
32 69-113

1P027
1P304
1P073

brak
brak
UP Górzyca

FUP Kostrzyn
nad Odrą
UP Kostrzyn
nad Odrą

Gorzowska 58
Piastowska 5

UP Kłodawa
Gorzowska 43
Gorzowska
brak
Baczyna Gorzowska 34
brak
Staw 32
brak
Ściechów
FUP Gorzów
Sikorskiego 42
Wielkopolski 1
UP Gorzów
Wróblewskiego 35
Wielkopolski 8
UP Gorzów
Podmiejska 21A
Wielkopolski 5
UP Gorzów
Legionów Polskich 4C
Wielkopolski 9
FUP Gorzów
Spółdzielców 2/1B
Wielkopolski 1
UP Gorzów
Jagiellończyka 4
Wielkopolski 1
UP Gorzów
Pocztowa 19
Wielkopolski 12
UP Gorzów
Okólna 25
Wielkopolski 14
UP Gorzów
Marcinkowskiego 90
Wielkopolski 15
UP Gorzów
Kombatantów 2
Wielkopolski 16
UP Gorzów
Słoneczna 62
Wielkopolski 10
UP Gorzów
Sczanieckiej 51
Wielkopolski 3
Pszczew,
FUP Pszczew
Poznańska 23

Dni powszednie
od
do
pn. 09:30
20:00
wt.-pt. 09:30
15:30
pn. 08:30
20:00
wt.-pt. 09:00
15:00
pn. 13:00
20:00
wt.-pt. 09:30
16:30
08:00

18:00

pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn.-śr.pt.08:00
czw.09:00
pn. 08:00
wt.-pt. 08:00
pn. 10:00
wt.-pt. 10:00

20:00
18:00
15:00
20:00
20:00
17:00
20:00
18:00

pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 10:00
wt.-pt. 10:00

20:00
15:00
20:00
17:00
20:00
16:00
20:00
18:00
20:00
18:00

08:00

18:00

pn. 08:00
wt.-pt. 08:00
pn. 08:00
wt.-pt. 08:00

20:00
19:00
20:00
18:00

08:00

18:00

08:00 14:00

08:00

20:00

08:00 14:00

pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00

20:00
18:00
20:00
17:00
20:00
15:00
20:00
15:00

08:00

19:00

pn.-czw. 08:00
pt. 08:00
pn. 08:00
Skwierzyna, 2 Lutego 3
wt.-pt. 08:00
pn.-czw. 08:00
Trzciel, Poznańska 2
pt. 09:00
Bukowiec 114
Świniary 42
Kostrzyńska 2
pn. 09:00
12

Soboty
od
do

15:00
20:00
20:00
18:00
15:00
20:00

20:00

07:00 13:00

08:00 14:00

08:00 14:00
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33 69-101

1P249

FUP Słubice

Piłsudskiego 13

34 69-108

1P039

UP Cybinka

Słubicka 22

35 69-220

1P207

36 69-110
37 69-100

1P256
1P268

38 66-540

1P278

39 66-542

UP Ośno
Lubuskie
UP Rzepin
UP Słubice 1
UP Stare
Kurowo

Wojska Polskiego 25
Pl. Przyjaźni 5

1P355

FUP Zwierzyn

Wojska Polskiego 20

40 66-520

1P047

UP Dobiegniew

Obrońców Pokoju 4

41 66-530
42 64-500

1P053
1P009

Kościuszki 4
Bobrówko Strzelecka 4

42 66-500

1P284

43 66-542

1P070

UP Drezdenko
brak
UP Strzelce
Krajeńskie
brak

44 66-234

1P072

brak

45 69-211

2P275

FUP Wędrzyn

Wędrzyn 1

46 69-210

1P151

FUP
Lubniewice

47 66-435

1P127

UP Krzeszyce

Lubniewice,
Jana Pawła II 30
Krzeszyce,
Skwierzyńska 3

48 66-436

2P248

UP Słońsk

Słońsk, Sikorskiego 23

49 69-200

1P288

UP Sulęcin

50 66-235

1P307

UP Torzym

51 66-439

1P102

brak

52 66-437

1P137

brak

Sulęcin, Kilińskiego 9
Torzym, Wojska
Polskiego 20
Kołczyn,
ul. Sulęcińska 4
Lemierzyce,
ul. T. Kościuszki 22

11 Listopada 2

Pocztowa 5

Gorzowska 1

wt.-pt. 09:00
pn. 08:30
wt.-pt. 08:30
pn.-czw. 09:00
pt. 09:00
pn.-czw. 09:00
pt. 09:00
08:30
08:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn. 09:00
wt.-pt. 09:00
pn.-czw. 08:00
pt. 10:00
08:00

15:00
20:00
14:30
16:00
20:00
17:00
20:00
18:00
18:00
20:00
15:00
20:00
15:00
15:00
20:00
18:00

08:00 13:30
08:00 14:00

08:00

18:00

09:30 13:30

pn. 10:00
wt.-pt. 10:00
pn. 10:00
wt.-pt. 10:00
pn.-czw. 08:00
pt. 10:00
pn.-cz. 08:00
pt. 10:00
08:00
pn.-czw. 09:00
pt. 09:00

20:00
16:00
20:00
16:00
15:00
20:00
15:00
20:00
18:00
16:00
20:00

10:00 14:00

Gościm 110
Górki Noteckie
Kolejowa 20
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Załącznik nr 1.2 do umowy
Nr ………………………………………..
Wykaz obiektów
Dział Administrowania Nieruchomościami
Powiat: koniński, kolski, słupecki, turecki, miasto Konin
Lp.

PNA

Kod
nieruchomości

Nieruchomość

Adres

1

62-500

1P107

Konin 1

Zofii Urbanowskiej 4c

2

62-510

1P106

Konin 2

Kolejowa 5a

3

62-510

2P100

Filia Konin 2

Zakładowa 7Aponiedziałek

4

62-501

2P074

Filia Konin 2

Broniewskiego 4

5

62-502

2P079

Filia Konin 2

Margaretkowa 1

6

62-503

2P077

Filia Konin 2

Kardynała St.
Wyszyńskiego 32

7

62-504

2P078

Filia Konin 1

Kwiatkowskiego 3

9

62-506

2P075

Filia Konin 2

Aleja Cukrownicza 13

10

62-507

2P081

Filia Konin 2

Szymanowskiego 1

12

62-590

1P062

13

62-580

2P037

14

62-530

2P350

15

62-540

2P094

16

62-511

1P121

17

62-513

1P129

18

62-563

1P142

19

62-570

2P242

Rychwał

Sportowa 1a

20

62-586

1P257

UP Konin 1 - Rzgów

Konińska 8

21

62-619

1P258

Sadlno 15

22

62-560

2P247

Skulsk

Konińska 2

23

62-610

1P272

Sompolno

Kolejowa 7

24

62-571

2P251

FUP Konin 1 -Stare
Miasto

Główna 9

25

62-561

1P297

Ślesin

Kleczewska 14

26

62-550

2P277

FUP Kleczew Wilczyn

Rynek 12

27

62-600

1P103

Koło 1

Sienkiewicza 24

28

62-601

2P073

FUP Koło 1

Mickiewicza 15

29

62-602

2P072

FUP Koło 1

Kolejowa 58

30

62-620

1P001

Babiak

Plac Wolności 2

31

62-652

2P006

FUP Kłodawa -

Chodów 8

FUP Konin 2 Golina
FUP Konin 1 Grodziec
FUP Konin 2 Kazimierz Biskupi
Kleczew
FUP Konin 2 Kramsk
FUP Konin 1 Krzymów
FUP Ślesin - Licheń
Stary

Poniatowskiego 9
Główna 20
Golińska 10
Poznańska 25
Wojska Polskiego 6
Główna 51
Klasztorna 3

14

Godziny otwarcia
dni powszednie
sobota
08.0008.00-19.00
14.00
08.0007.00-20.00
15.00
pon. 8:00-18:00
wt. - pt. 07.30-15.30
pn.-czw. 07.00-18.00
pt. 10:00-20:00
pn.-czw. 08.00-19.00
pt. 10:00-20:00
08.00dni robocze 08.00-19.00
14.00
pn. 08.00-20.00
wt. - pt. 8:00-18:00
pn. - śr. 07.30-14.30
czw.10:00-17:00
pt. 10:00-20:00
09.00dni robocze 08.00-17.00
14.00
7:008:00-17:00
13:00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt.08:00-15.00
pn. - czw. 09.00-16.00
pt. 10:00-20:00
08.00dni robocze 08.00-16.00
14.00
pn.- czw. 08.00-15.00
pt. 10:00-20:00
pn. 10:00-20:00
wt. - pt. 08.00-15.00
pn. - czw. 07:30-14:30
pt. 07:30-20:00
pn. 10:00- 20:000
wt.-pt. 8.00-17.00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.00-15.00
pn.-czw. 08.00-15.00
pt. 10:00-20:00
pn.-czw. 09.00-16.00
pt.10:00-20:00
08.00dni robocze 08.00-17.00
14.00
pn. 10:00-20:00
wt. -pt.09.00-17.00
08.0008.00-17.00
14.00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt 08.30-15.30
08.0008.00-19.00
14.00
pn. 10:00-20:00
wt. - pt. 09.30-16.30
pn. 10:00 - 20:00
wt. -pt. 10.00-17.00
pn - czw. 08.00-15.00
pt 10:00-20:00
pn. 10:00-20:00
-

niedziela
08.0015.00
-
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Chodów
FUP Koło 1 - Dąbie
n. Nerem
FUP Koło 1 Grzegorzew

32

62-660

1P045

33

62-640

2P038

34

62-650

2P070

35

62-604

2P086

36

62-641

1P195

37

62-613

2P131

Osiek Mały

Główna 1

38

62-635

1P233

Przedecz

Klińskiego 15

39

62-400

1P269

Słupca 1

Warszawska 16

08:00-19:00

40

62-401

2P250

Słupca 3

Osiedle Niepodległości
19

41

62-406

2P099

Lądek k. Konina

Pyzderska 20

42

62-402

2P132

Ostrowite k. Słupcy

Zachodnia 3

43

62-430

1P242

Powidz

Warszawska 15a

44

62-420

1P283

Strzałkowo

Al. St. Wyszyńskiego
13

45

62-410

1P343

Zagórów

Duży Rynek 13

pn.-czw. 10:17:00
pt. 10:00-20:00
pn.-czw. 8:00-15:00
pt. 10:00-20:00
pn. - czw. 8:00-15:00
pt. 10:00 - 20:00
pn. - czw. 8:30-15:30
pt. 10:00 - 20:00
pn.-czw. 09.00-16.00
pt. 10:00-20:00
pn. -czw. 08.00-17.00
pt. 8:00-20:00

46

62-700

1P316

Turek 1

Kaliska 32

47

62-701

1P317

Turek 3

Legionów Polskich 1

48

62-720

2P003

FUP Turek 1 Brudzew

Plac Wolności 20a

49

62-730

1P048

Dobra k. Turku

Kilińskiego 72

50

62-704

2P064

FUP Dobra Kawęczyn 76

51

62-709

2P117

Malanów

Turecka 8

52

62-731

2P237

Przykona

Szkolna 7

53

62-740

2P272

Tuliszków

Powstańców
Styczniowych 1a

54

62-710

1P332

55

62-510

1P106

57

62-563

1P142

58

62-406

1P360

Kłodawa
FUP Koło 1 Kościelec k. Koła
Olszówka k. Koła
19a

Władysławów k.
Turku
Budynek
administracyjny
Dom Noclegowy
Licheń Stary.
Ląd

Kolska 20

wt.-pt. 7:30-14:30
pon. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.00-15.00
pon. 10:00-20:00
wt.-pt. 07:30-14.30

Szkolna 25
Plac Wolności 9
Turecka 1

Senatorska 3

07.00-19.00
pon. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.30-15.30
pn. - czw. 08.00-15.00
pt. 10:00-20:00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt. 07.30-14.30
pn.10:00-20:00
wt. - pt. 07.30-14.30

08.00-19.00
pn .8:00-20:00
wt-pt. 8:00-19:00
pn.10:00-20:00
wt.-pt 09.00-16.00
pn. 8:00-20:00
wt-pt. 08.00-17.00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.00-15.00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.00-15.00
pon. 10:00-20:00
wt.-pt. 08.00-15.00
pn 8:00-12:00, 12:30-20:00
wt-pt 8:00-12:00 12:3017:00
pn. 10:00-20:00
wt.-pt. 8:00-15:30

-

-

-

-

08.0014.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.0014.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.0014.00
08.0014.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kolejowa 5a

07.00-15.30

-

-

Klasztorna 3

czynny od 01.05.-30.09.

-

-

pustostan

-

-

-
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Załącznik nr 2 do umowy
Nr ………………………………………..
ZAKRES USŁUG RZEMIEŚLNICZYCH
1.

2.

3.

4.

5.

naprawa stolarki okiennej i drzwiowej polegająca na:
a) wymianie lub naprawie okuć i zamków, naprawie okien, naprawie/wymianie zbitych szyb,
samozamykaczy, krat, balustrad,
b) wymianie lub uzupełnienia szyb, wymianie uszczelek, regulacji na zawiasach, wymianie
zniszczonych elementów, malowaniu itp.,
c) naprawie bram segmentowych, automatycznych, szlabanów, drzwi automatycznych
d) naprawie, wymianie żaluzji zewnętrznych oraz wewnętrznych, verticali i rolet paczkowych
malowanie wewnątrz budynków i na terenie obiektów pocztowych oraz:
a) naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
b) naprawa ogrodzeń, barierek, poręczy, pochwytów w tym płotów i budowli, ścian, podłóg i wykładzin
podłogowych (np. spawanie, przybijanie, klejenie płytek posadzkowych i ściennych, uzupełnianie
ubytków),
c) naprawa schodów zewnętrznych (wymiana uszkodzonych płytek, klejenie taśmy antypoślizgowej),
naprawa uszkodzonych stopni schodów betonowych (ubytki),
d) naprawa chodników (uzupełnianie ubytków, naprawa osadzenia kostki),
e) montaż/demontaż/naprawa żaluzji okiennych, drzwiowych i rolet,
f)
wykonywanie drobnych napraw pokryć dachowych (dotyczy wszelkich pokryć dachowych łącznie z
obróbkami blacharskimi),
g) czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych, studzienek kanalizacyjnych, kratek oraz rynien
zbierających wodę opadową,
h) malowania kopert wyznaczających miejsca parkingowe,
i)
usuwanie graffiti,
j)
montaż/demontaż/konserwacja oznakowania pionowego dróg, parkingów,
k) naprawa lub wymiana odbojnic gumowych przy bramach załadunkowych,
l)
przyklejanie taśmy ostrzegawczej w miejscach niebezpiecznych, odnawianie oznakowania ciągów
komunikacyjnych i ostrzegawczego na elementach takich jak odboje przy bramach załadunkowych,
m) montaż/wymiana odstraszaczy na ptaki na balustradach i parapetach okien,
n) naprawa/wymiana deflektorów kominowych itp.,
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania polegająca na:
a) likwidacji wycieków z instalacji,
b) naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów instalacji wraz z białym montażem i armaturą (w
tym licznik wody),
c) udrażnianiu instalacji,
d) wymianie i naprawie elektrycznych podgrzewaczy,
e) wykonaniu niezbędnych robót budowlanych (uzupełnianie muru, tynkowanie, malowanie)
przywracających pierwotny wygląd powierzchni w miejscu wykonanej naprawy i jej otoczeniu,
f)
odpowietrzanie i uzupełnianie czynnika instalacji CO oraz uruchamianie i wyłączenie ogrzewania
na węzłach cieplnych,
g) odpowietrzanie, naprawa i konserwacja instalacji CO itp.,
naprawa lub wymiana osprzętu elektrycznego polegająca na:
a) wymianie przepalonych żarówek, świetlówek, zapłonników i bezpieczników,
b) naprawie lub wymianie opraw oświetleniowych i punktów świetlnych, gniazd wtykowych,
włączników, dzwonków, wentylatorów, i innych,
c) czyszczenie opraw oświetleniowych,
d) naprawa systemów (zamków elektromagnetycznych, szyfratorów, domofonów) nie wchodzących w
skład SKD oraz naprawa rygli i samozamykaczy, naprawa bram wjazdowych z napędem
elektrycznym i ręcznym
e) wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej w funkcjonujących
placówkach tj. dodatkowe gniazdo, punkt oświetleniowy itp.
montaż, naprawa i konserwacja wyposażenia obiektów pocztowych tj. mebli, półek, dozowników itp.
16
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6.

naprawa sprzętu pocztowego będącego wyposażeniem obiektów pocztowych tj. sortownic, fasownic,
kaset metalowych, szaf metalowych, trezorów, plombownic, datowników oraz naprawy, konserwacji
wózków transportowych napędzanych ręcznie itp.
7. montaż, demontaż, naprawa wymiana rolet zewnętrznych, żaluzji i verticali
8. montaż, demontaż, naprawa tablic informacyjnych
9. montaż, demontaż, naprawa, wymiana skrytek pocztowych będących wyposażeniem obiektów
pocztowych
10. naprawy ślusarskie polegające na:
a) naprawie drzwi, zamków, okien, zawiasów, samozamykaczy, wymianie wkładek i zamków
b) krat, balustrad,
c) wykonywanie innych drobnych napraw ślusarskich, konserwacji elementów metalowych i innych,
inne zlecone usługi o podobnym charakterze, a nie wyszczególnionych powyżej
11. przewóz jednostkowego zbędnego wyposażenia np. przy okazji usuwania awarii w danej
nieruchomości.

…………………………………….
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do umowy
Nr ………………………………………..

Wykaz osób, upoważnionych do realizacji usług
Lp.

Imię i nazwisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

18

Seria i numer
dowodu tożsamości

Nr rej. Zamawiającego: PI.TPZ-PO.2600.050.2019

Załącznik nr 4 do umowy
Nr ………………………………………..
……………….…………………..
pieczątka Wykonawcy

Ewidencja zleceń .................... (miesiąc)
Numer
zlecenia

Data i godzina
przyjęcia zlecenia

Nazwa/adres obiektu

Opis usługi

Kod
nieruchomości

*

Data i godzina
wykonania usługi

Czas
naprawy

*

- określenie godziny wykonania usługi dotyczy wyłącznie usług o których mowa w § 3 ust. 10 umowy

………….……………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do umowy
Nr ………………………………………..
NUMER Z EWIDENCJI
ZLECEŃ

……………………………………

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
WYPEŁNIA WYKONAWCA PO OTRZYMANIU ZLECENIA
NAZWA/ADRES OBIEKTU

……………………………………………………………………………
DATA I GODZINA* PRZYJĘCIA
ZLECENIA
.… - .…- ……
…. : ….
WYPEŁNIA WYKONAWCA PO WYKONANIU USŁUGI
OPIS ZLECONYCH DO WYKONANIA USŁUG:
1. .……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA
WYKONANIA USŁUGI
DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA
WYKONANIA USŁUGI
POTWIERDZAM WYKONANIE USŁUGI/USUNIĘCIE
AWARII:
a)…………………………………………
b)…………………………………………
c)………………………………………….
WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANYCH USŁUG:
1. Rozliczanych zryczałtowanym czasem naprawy:

.… - .…- ……

…. : ….

.… - .…- ……

…. : ….

…………………………………………..……………
DATA I CZYTELNY PODPIS OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ
ORAZ PIECZĘĆ PLACÓWKI

a)

………………………………………………………………………..… - …………………………………………. x ..............
(rodzaj usługi)
(zryczałtowany czas)
(krotność)

b)

………………………………………………………………………..… - …………………………………………. x ..............
(rodzaj usługi)
(zryczałtowany czas)
(krotność)

c)

………………………………………………………………………..… - …………………………………………. x ..............
(rodzaj usługi)
(zryczałtowany czas)
(krotność)

d)

………………………………………………………………………..……… - …………………………..…………. x ..............
(rodzaj usługi)
(zryczałtowany czas)
(krotność)

2. Rozliczanych na podstawie faktycznie przepracowanych roboczogodzin:
a)………………………………………………………………………………………
(rodzaj usługi)
b) …………………………………………………………………………………..…
(rodzaj usługi)
c)……………………………………………………………….………………………
(rodzaj usługi)
3. Rodzaj i ilość zużytego materiału (z podaniem nr poz. z zał. nr 7 o ile dotyczy)

…………
ILOŚĆ GODZIN

...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Pieczęć i podpis lub imię i nazwisko
Wykonawcy
……………….………………………………………………

ZATWIERDZAM

DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA
Działu Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
*

- określenie godziny dotyczy wyłącznie usług o których mowa w § 3 ust. 10 umowy
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Załącznik nr 6 do umowy
Nr ………………………………………..
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ za miesiąc ……………………………….
liczba przepracowanych godzin
wartość netto
Lp.

nazwa/adres
obiektu

Kod
nierucho
mości

1

2

3

rozliczanych
zryczałtowanym
czasem pracy

rozliczanych
faktycznym
czasem
pracy

wszystkich godzin
(suma kol. 4 i 5 x
cena
roboczogodziny)

wartość netto
zużytych
materiałów

4

5

6

7

koszt zakupu
materiałów

ogólna wartość
netto
(godz.+
materiał) suma
kolumn 6+7+8

ogólna
wartość
brutto

8

9

10

…………………..…………..
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do umowy
Nr ………………………………………..

Zryczałtowane czasy wykonania usług
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

Usługi
OGÓLNOBUDOWLANE
Nałożenie folii, przyciemniajacej antyrefleksyjnej - 1 m2
Uzupełnienie ubytków w tynku na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych – za
każdy 1m2
Malowanie ścian i sufitów dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem i
2
przygotowaniem podłoża za 1 m
Wymiana/zamontowanie uchwytu do flag - 1 szt.
Demontaż i montaż tablicy informacyjnej na budynku – 1 szt.
Montaż taśm ostrzegawczych – 1 mb.
Montaż płyty, deski ochronnej na ścianie za 1mb
Kratka wentylacyjna kominowa - montaż/wymiana
Wymiana kasetonów sufitu podwieszonego - Demontaż uszkodzonego elementu,
montaż nowego – m2
Drobne naprawy chodnika, kostki brukowej, płyt betonowych itp. do 4m2- kostka,
płyty - rozebranie uszkodzonego chodnika wykonanie podsypki ułożenie warstwy
wierzchniej za m2
Demontaż tablic informacyjnych za 1 szt
Montaż tablic informacyjnych za 1 szt
Likwidacja napisów na elewacji budynku do 4 m2 - Zmycie farby, impregnacja
miejsc po napisach, ewentualne malowanie - dwukrotne za 1m2,
Czyszczenie i malowanie krat w oknach i balustrad za m2
DEKARSKIE
Naprawa dachu (przygotowanie powierzchni oraz położenia nowej papy) za każdy
2
1m – dotyczy dachów płaskich
Konserwacja pokrycia dachowego z papy (malowanie na zimno, posypywanie
2
kruszywem) za każdy 1m
Wyczyszczenie rynien za każdy 1 mb
Malowanie obróbek blacharskich za 1mb
Malowanie rynny za 1 mb
Mocowanie rury spustowej - Montaż wraz z wymianą uszkodzonych elementów
mocujących i rur spustowych (do 5 mb) za mb
Mocowanie rynny - Montaż wraz z regulacją spadków i wymianą uszkodzonych
haków lub uchwytów i rynien (do 5mb za mb
POSADZKARSKO PŁYTKARSKIE
Wykucie zniszczonych płytek ściennych i wklejenie nowych (do trzech sztuk i za
każde kolejne 3 sztuki przy ilości do 1m2 w jednym miejscu) dotyczy kompletu
prac, tj., wykucie starych płytek, przygotowanie podłoża z zagruntowaniem,
wyrównaniem podłoża, uzupełnieniem płytek, zaspoinowanie, itp. – m2
Wykucie zniszczonych płytek podłogowych i wklejenie nowych (do trzech sztuk i
za każde kolejne 3 sztuki przy ilości do 1m2 w jednym miejscu) dotyczy kompletu
prac, tj., wykucie starych płytek, przygotowanie podłoża z zagruntowaniem,
wyrównaniem podłoża, uzupełnieniem płytek, zaspoinowanie, itp. – m2
Uzupełnienie zniszczonych, odklejonych płytek na schodach (dotyczy kompletu
prac tj., wykucie starych płytek, przygotowanie podłoża z zagruntowaniem,
2
wyrównaniem podłoża, uzupełnieniem płytek, zaspoinowanie itp) za 1m . W
przypadku potrzeby nadbudowy stopnia betonowego nakłady czasu na
nadbudowę rozliczane będą dodatków według faktycznego czasu wykonania.
Wymiana wykładziny podłogowej wraz z wszystkimi pracami pomocniczymi tj.
naprawą i przygotowaniem podłoża, oblistwowaniem (łącznie z wyniesieniem i

Zryczałtowany
czas naprawy
w godz.
0,49
1
0,3
0,33
1
0,17
0,5
0,8
2
1
0,3
0,5
0,5
0,94
1,3
0,17
0,17
0,25
0,25
1,5
1,91

1

1,2

3

1

2

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

wniesieniem mebli wyposażenia, mebli) za 1 m – przy wymianie wykładziny do
2
10 m w jednym miejscu (pomieszczeniu).
Wymiana wykładziny podłogowej wraz z wszystkimi pracami pomocniczymi tj.
naprawą i przygotowaniem podłoża, oblistwowaniem (łącznie z wyniesieniem i
2
wniesieniem wyposażenia, mebli) za 1 m – przy wymianie wykradziony
2
powyżej 10 m w jednym miejscu (pomieszczeniu).
Zagruntowanie oraz uzupełnienie masą betonową szybkoschnącą nierówności i
2
dziur w posadzkach - 1m
Montaż listwy przypodłogowej za każdy 1 mb
Wycięcie uszkodzonej wykładziny i wklejenie łaty z nowej wykładziny do 1m2 Wycięcie uszkodzonego fragmentu , zerwanie, oczyszczenie i naprawa podłoża,
ułożenie nowej wykładziny na kleju-usługa z materiałem – m2
Przyklejenie wykładziny podłogowej do 1m2
ELEKTRYCZNE
Zamontowanie czujnika zmierzchowego - detektora ruchu ub wymiana lampy zew.
itp. – 1 szt.
Wymiana lampy wewnętrznej 230v – 1 szt.
Wymiana lampy oświetlenia zewnętrznego 1 szt - oprawa halogenowa z
czujnikiem zmierzchowym ( bez podnośnika) - Demontaż uszkodzonego
elementu, montaż nowego.
Wymiana/ naprawa włącznika światła 230v – 1 szt.
Wymiana/ naprawa gniazda elektrycznego 230v - 1 szt.
Wymiana przepalonej żarówki za 1 sztukę
Wymiana przepalonej świetlówki 1 sztuki z ewentualnym zapłonnikiem
Wymiana bezpiecznika nadmiaroprądowego
Wymiana bezpiecznika topikowego
Wymiana wentylatora ściennego/sufitowego
Wymiana świetlówek w logach świetlnych PP/BP – 1 semafor
Wymiana grzałki w podgrzewaczu pojemnościowym wody
Instalacja dzwonka dla niepełnosprawnych – 1 szt.
Naprawa/wymiana/konserwacja domofonu – 1szt.
Wykonanie instalacji elektrycznej w celu zasilania dodatkowego punktu (np.
dodatkowe gniazdo, punkt świetlny, itp.) , wraz z podłączeniem - 1 szt
Naprawa lampy/ wymiana oprawy
Naprawa instalacji elektrycznej – wymiana uszkodzonej puszki elektrycznej
Naprawa dzwonka przywoławczego/wymiana baterii
Montaż plafonier, semaforów na budynku
Sprawdzenie/naprawa grzejnika elektrycznego
Naprawa koryta kablowego - wymiana, uzupełnienie 1 mb
INSTALACYJNE
Demontaż i montaż pojemników na papier, ręczniki, mydło i innego wyposażenia 1szt
Wymiana umywalki/zlewozmywaka (demontaż/montaż łącznie z baterią, syfonem i
przewodami zasilającymi w wodę, zaworkami odcinającymi ) – za komplet
czynności
Wymiana, udrożnienie syfonu umywalkowego lub zlewozmywaka wraz z
kompletem wężyków – 1 szt.
Wymiana/naprawa, baterii umywalkowej lub prysznicowej lub wannowej wraz z
kompletem wężyków i zaworków – 1 szt.
Wymiana miski ustępowej (bez osprzętu) – 1 szt.
Wymiana/naprawa spłuczki ustępowej – 1 szt. (wraz z kompletem wężyków,
zaworków, uszczelek)
Wymiana/montaż zaworków odcinających wodę do umywalki, zlewozmywaka, wc
itp.
Wymiana deski sedesowej, naprawa – 1 szt.
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Wymiana zaworu czerpalnego wody lub termozaworu – 1 szt. z kompletem
czynności
Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z kompletem przewodów
zasilających
Wymiana umywalki/zlewozmywaka (demontaż/montaż bez baterii) wraz z
demontażem i montażem syfonu
Wymiana wężyka zasilającego (spłuczka, bateria stojąca, podgrzewacz wody itp.)
– za 1 szt.
Udrożnienie odpływu miski ustępowej
Udrożnienie odpływu pisuaru
Wyczyszczenie rur spustowych - za każde 5 mb
Odpowietrzenie grzejnika – 1 szt.
Uzupełnienie czynnika grzewczego CO – 1 szt.
Naprawa głowicy danfoss grzejnika , wymiana
Naprawa/uszczelnienie/wymiana odpływu, rur z WC
Naprawa deski sedesowej / przymocowanie
Wymiana głowicy w baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej
Wymiana zaworu pisuarowego - wymiana uszkodzonego zaworu i ponowny
montaż
Wymiana wylewki bez względu na długość i kształt - wymiana wylewki baterii
umywalkowej lub zlewozmywakowej
Udrożnienie odpływu z umywalki, zlewozmywaka, brodzika, uszczelnienie
połączeń
STOLARSKIE
Uszczelnienie drzwi i okien drewnianych - dopasowanie stolarki, montaż
uszczelek za szt. drzwi, okna
Montaż odbojnika przy drzwiach – 1 szt.
Wymiana (demontaż i montaż) oraz regulacja samozamykacza w drzwiach,
regulacja na zawiasach (komplet czynności) – 1 szt.
Montaż nowego samozamykacza oraz regulacja w drzwiach, regulacja na
zawiasach (komplet czynności) – 1 szt.
Demontaż żaluzji oraz montaż nowych (jeden zestaw) - dotyczy żaluzji
zewnętrznych okiennych lub drzwiowych, np. z PCV, aluminium komplet
czynności oraz żaluzji wewnętrznych, verticali i rolet paczkowych. – m2
Naprawa systemu opuszczania żaluzji (jeden zestaw) - dotyczy żaluzji
zewnętrznych okiennych lub drzwiowych, np. z PCV) komplet czynności oraz
żaluzji wewnętrznych, verticali i rolet paczkowych – 1 szt
Wymiana jednej szyby w oknie (komplet czynności)-m2
Zasilikonowanie - uszczelnienie okien - 1 szt
Montaż progu drzwiowego - montaż nowego progu drzwiowego ( listwa ozdobna
lub drewniany)
Wymiana/naprawa zamka w drzwiach (demontaż/ montaż klamek, szyldów,
wkładek patentowych, odkręcenie, przykręcenie wkrętów śrub itp.) za wykonany
komplet czynności – dotyczy drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z typowym
zamkiem patentowym (wkładką)
Naprawa/wymiana zawiasów wkręcanych okiennych/drzwiowych (kpl. dotyczy
jednego skrzydła drzwi wewnętrznych i zewnętrznych płycinowych)
Naprawa/wymiana zawiasów wpuszczanych okiennych/drzwiowych (kpl. dotyczy
jednego skrzydła drzwi wewnętrznych i zewnętrznych płycinowych)
Otwarcie zaciętych drzwi, w tym naprawa/wymiana zamka dotyczy drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych z typowym zamkiem patentowym (wkładką)
ŚLUSARSKIE
Mocowanie urwanej poręczy kpl
Naprawa barierki na rampie – spawanie, dokręcenie listwy – mb
Wymiana kłódki - Przecięcie skorodowanej/bez klucza kłódki i wymiana na nową
Wymiana uszczelki w drzwiach lub oknach z aluminium - dopasowanie stolarki,
montaż uszczelek 1 kpl
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Wymiana uszczelki w drzwiach lub oknach z PCV - dopasowanie stolarki, montaż
uszczelek 1 kpl
Wymiana zawiasów w drzwiach metalowych - spawanie - odcięcie starych
zawiasów, przyspawanie nowych zawiasów, pomalowanie 2 krotne szt
Naprawa furtki ogrodzeniowej - drobne roboty ślusarskie ( przyspawanie
uchwytów na kłódkę, przyspawanie zawiasu w bramie, furtce, przyspawanie
uszkodzonego elementu ogrodzenia) –szt
ROLETY, ŻALUZJE, VERTICALE
Demontaż żaluzji, verticali i rolet oraz montaż nowych (jeden zestaw) - dotyczy
systemów wewnętrznych okiennych, okienkowych lub drzwiowych, np. z PCV i
materiałowych) -komplet czynności
Naprawa systemu opuszczania żaluzji, verticali i rolet (jeden zestaw) - dotyczy
systemów wewnętrznych okiennych, okienkowych lub drzwiowych, np. z PCV i
materiałowych) -komplet czynności
wymiana pasów/listew/materiałów osłaniających w verticalach/żaluzjach/rolet
materiałowych - komplet czynności
naprawa i/lub wymiana zamka w rolecie typu zewnętrznego na stanowiskach
eksploatacyjnych - komplet czynności
naprawa mechanizmu podnoszenia i opuszczania w rolecie typu zewnętrznego na
stanowiskach eksploatacyjnych - komplet czynności
naprawa i/lub wymiana ram zabudowy w rolecie typu zewnętrznego na
stanowiskach eksploatacyjnych - komplet czynności
Naprawa/wymiana elementów osłonowych w rolecie typu zewnętrznego na
stanowiskach eksploatacyjnych
OZNACZENIA INFORMACYJNE
montaż i/lub demontaż tablicy informacyjnej w pomieszczeniach eksploatacyjnych
- komplet czynności
demontaż i/lub montaż tablicy informacyjnej na budynku - komplet czynności
nanoszenie naklejek oraz folii samoprzylepnych okiennych
montaż/demontaż/naprawa kasetonu/semafora/plafonu reklamowego bez
podłączenia do Instalacji elektrycznej – komplet czynności
montaż/demontaż/naprawa kasetonu/semafora/plafonu reklamowego
podświetlanego z podłączeniem do Instalacji elektrycznej – komplet czynności
montaż/demontaż/naprawa tablicy kursów walut z wraz podłączeniem do instalacji
elektrycznej – komplet czynności
REGAŁY
montaż/demontaż/naprawa regału przemysłowego – komplet czynności
montaż/demontaż/naprawa regalu biurowego – komplet czynności
montaż/demontaż/naprawa ekspozytura i/lub regału na towary handlowe –
komplet czynności
SPRZĘT POCZTOWY
naprawa/wymiana kółka w wózku listonosza
naprawa wózka platformowego
naprawa wózka ręcznego paletowego
naprawa zamka, okuć, zawiasów w kasecie/szafie metalowej
wymiana kamieni sygnaturowych w plombownicy ręcznej
naprawa mechanizmu zaciskowego plombownicy ręcznej
przestawienie kalendarza w datownikach ręcznych
naprawa/wymiana fachownicy (fasownicy) do przechowywania gotówki włącznie z
zabudową
naprawa i/lub wymiana siatki zbrojeniowej w stole pyłochłonnym (sortownicy
listowej)
naprawa i/lub wymiana przegródek w szafce rozdzielczej listowej
MEBLE
krzesła – naprawa/wymiana uszkodzonych części (dotyczy jednego krzesła).
naprawa i/lub wymiana zamka meblowego - demontaż starego zamka, montaż
nowego

0,79
0,39
0,95

2

1
0,67
0,67
1
2
1

0,5
1
0,33
1
1,5
1,5
1,2
0,83
1
0,33
1
1
1
0,67
0,67
0,67
2
1
0,5
0,5
0,67

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

dorobienie duplikatu kluczyka do zamka meblowego
naprawa i/lub wymiana zawiasów w meblach biurowych – komplet czynności
naprawa i/lub wymiana prowadnic w meblach biurowych
przyklejenie listew
naprawa i/lub wymiana uchwytów/klamek
naprawa szuflady (półki) pod klawiaturę - naprawa prowadnic - demontaż
uszkodzonych elementów, naprawa, ponowny montaż
naprawa i/lub wymiana półki meblowej
naprawa i/lub wymiana szuflady
naprawa i/lub wymiana blatu stołowego
naprawa i/lub wymiana nóg stabilizujących
instalacja otworu wentylacyjnego w szafkach BHP
instalacja otworu do przewodów komputerowych w biurku
składanie foteli obrotowych
składanie biurka z dostawką
składanie szafy aktowej
składanie kontenera biurowego
SKRYTKI
naprawa i/lub wymiana zamka w skrytce pocztowej
zamiana zamka miedzy skrytkami pocztowymi
dorobienie duplikatu kluczyka do skrytki pocztowej
oznaczenie numeryczne skrytki pocztowej
naprawa i/lub wymiana zawiasu w skrytce pocztowej
naprawa i/lub wymiana drzwiczek w skrytce pocztowej
naprawa i/lub wymiana zamka w rolecie zabezpieczającej skrytki pocztowe
naprawa i/lub wymiana mechanizmu podnoszenia i opuszczania w rolecie
zabezpieczającej skrytki pocztowe
naprawa i/lub wymiana drzwi do szafy zabezpieczającej skrytki pocztowe

Podpis Wykonawcy

0,17
0,33
0,42
0,33
0,25
0,5
0,5
0,5
1
0,33
0,33
0,33
1
1,67
1,67
1,17
0,67
1
0,17
0,17
0,33
0,75
0,67
1
1

Załącznik nr 8 do umowy
Nr ………………………………………..

miejscowość ………………., dnia…………… r

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

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności określonych w Umowie
na wykonywanie usług naprawczych i konserwacyjnych w obiektach pocztowych 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 w/w czynności.
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 będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z
korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane
przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską,
dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części
Online Services Terms (OST).
8) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A.
na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
9) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5
10) Źródłem moich danych osobowych jest …………...

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

5

należy wpisać podmiot, z którym PP SA podpisała umowę.

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

Załącznik nr 9 do umowy
Nr ………………………………………..

Oferta cenowa Wykonawcy

