PROJEKT
UMOWA nr ……………
zawarta w dniu ______________ w Lublinie pomiędzy:

„Pocztą Polską Spółką Akcyjną” z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000334972,
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony, w ramach której
działa Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.

.........................................................

2. .........................................................
a
……………………………………………………………………………………………………………….………....................
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, REGON nazwa organu rejestrującego
oraz numer KRS lub informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

w przypadku

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta),

zwaną/zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

1.

.........................................................

2.

.........................................................

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.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a)

przegląd, serwis i konserwacja kotłowni gazowych, gazowo-olejowych, olejowych, pomp ciepła, węzłów
cieplnych wymiennikowych oraz gazowych przepływowych ogrzewaczy wody i kuchenek gazowych
1

znajdujących się w obiektach Poczty Polskiej S.A. wymienionych w załączniku nr 1(a – f) do niniejszej
umowy, a także przegląd i konserwacja kotłowni, węzłów cieplnych oraz urządzeń zaporoworegulacyjnych zainstalowanych na obiegach ciepła technologicznego WER Lublin wymienionych
w załącznikach nr od 1.1 do 1.5, przed sezonem grzewczym i po sezonie grzewczym,
b)

udział w przeglądach kotłowni i urządzeń prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego wymienionych
1

w załączniku nr 1(a – f) .
c)
1

badanie szczelności instalacji gazowych wraz z odbiornikami gazowymi w budynkach oraz kontrola

Wpisać w zależności od Zadania

1
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działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (Systemu Detekcji metanu),
d)

sporządzanie ekspertyz na wezwanie Zamawiającego w razie wystąpienia awarii.

2. Wykaz czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji:
a) dla obiektu WER Lublin (wymienionego w załączniku nr 1f) stanowi załącznik nr 6,
1

b) dla pozostałych obiektów wymienionych w załączniku nr 1(a-e) stanowią załączniki nr 2, 3, 4 i 5.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy określonego w ust.1
w przypadku zbycia lub nabycia nieruchomości, likwidacji lub uruchomienia w nowej lokalizacji placówki
pocztowej, wyłączenia z eksploatacji instalacji/urządzenia lub zamiany systemu ogrzewania.
§ 2. Termin i warunki wykonania usługi

1.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia ……………. r. i obejmuje sezon grzewczy ………………….

2.

Przewidywane świadczenie usługi określonej w §1 ust.1 pkt a), b) i c) na poszczególnych obiektach nastąpi
1

zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku Nr 1(a-f) do umowy.
3.

Szczegółowe terminy usług określonych w §1 ust.1 pkt a), b) i c) ustalane będą każdorazowo przez Strony
pisemnie lub mailem.

4.

15

Usługa świadczona będzie w czasie godzin pracy PI Lublin, tj. 7

15

- 15 . Dopuszcza się realizację usługi

w innym przedziale czasowym, po pisemnych lub mailowych uzgodnieniach.
§ 3. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy terminowo i z zachowaniem należytej staranności,
w szczególności w oparciu o wymogi zawarte w kartach katalogowych producentów poszczególnych urządzeń
zainstalowanych w kotłowni, węzłach cieplnych i obiegach ciepła technologicznego.
2. W przypadku niedbałego lub niewłaściwego wykonania usługi, koszty związane z usunięciem usterek ponosić
będzie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie materiałów,
urządzeń i technologii, jakich należy użyć do wykonywania usługi, dla zachowania właściwej jakości prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych niniejszą umową za pomocą fachowych
i posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, przy użyciu profesjonalnego sprzętu (maszyn, urządzeń, mierników i narzędzi)
i przy wykorzystaniu zakupionych przez siebie w ramach wynagrodzenia ustalonego w §6 materiałów
eksploatacyjnych (niezbędnych do wykonania poszczególnych przeglądów, w szczególności uszczelek,
smarów, itp.). Do stosowania mogą być użyte jedynie materiały eksploatacyjne, które dopuszczone są do obrotu
i stosowania na terenie Polski, nie powodujące zagrożenia dla środowiska, posiadające niezbędne atesty
i gwarancje, z zastrzeżeniem, że nie są to wyroby i materiały używane, naprawiane, regenerowane.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym przez producentów urządzeń zamontowanych
w obiektach wymienionych w załączniku nr 1(a – f)1 niniejszej umowy do wykonywania serwisu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania wykonanych przeglądów i konserwacji oraz napraw poprzez
dokonanie wpisu do „Książki obsługi serwisowej i konserwacji kotłowni /węzłów cieplnych/”, które znajdują się w
przedmiotowych pomieszczeniach.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego, bezpośrednio po powzięciu
przedmiotowych informacji w trakcie przeglądów lub konserwacji, w formie protokołu o:
a) złym stanie technicznym urządzeń w kotłowniach, magazynach paliw lub węzłach cieplnych,
2
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b) konieczności napraw, remontów lub modernizacji,
c) wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac objętych przedmiotem umowy,
d) przyczynie zaistnienia powstałych nieprawidłowości w pracy urządzeń zainstalowanych w kotłowni,
węzłach cieplnych lub na obiektach ciepła technologicznego,
e) oraz innych okolicznościach nie wymienionych z nazwy, a mających wpływ na bezpieczną, ciągłą
i bezawaryjną pracę urządzeń w kotłowni.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację elementów umowy określonych w §1 ust.1 pkt a), b) i c)
zobowiązuje się do wyceny ofertowej napraw nie objętych czynnościami konserwacyjnymi, których
konieczność realizacji została stwierdzona w czasie konserwacji, a które nie są objęte gwarancją przy
spełnieniu następujących warunków:
a) spisanie ekspertyzy (protokołu) i przekazanie Zamawiającemu nie później niż 24 godziny od daty wizji
lokalnej,
b) dokonanie wpisu do książki kotłowni/węzła,
c) sporządzenie kosztorysu ofertowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)) i dostarczenie Zamawiającemu, nie
później, niż w ciągu 24 godzin od daty dostarczenia ekspertyzy (protokołu). Ekspertyza (protokół) powinna
zawierać wszystkie koszty związane z naprawą, w tym stawkę za roboczogodzinę i dojazd.
9. W przypadku wystąpienia awarii w okresie między przeglądami Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania
ekspertyz na wezwanie Zamawiającego przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) dojazd do miejsca wystąpienia awarii do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub mailem,
b) spisanie ekspertyzy na miejscu zdarzenia zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego
wymienionego w §15 ust.1 lub administratora obiektu,
c) dokonanie wpisu do książki kotłowni/węzła,
d) sporządzenie kosztorysu ofertowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)) na usunięcie awarii i dostarczenie
Zamawiającemu do dnia następnego, nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.
Ekspertyza powinna zawierać wszystkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym stawkę za
roboczogodzinę i dojazd.
10. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego pisemnie o każdorazowej zmianie numerów
telefonów zgłoszeniowych serwisu.
11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nie później niż w dniu podpisania umowy, i będzie na bieżąco
aktualizował wykaz osób, które brać będą bezpośredni udział w pracach objętych niniejszą umową zawierający
imię, nazwisko, serię i numer dowodu tożsamości, potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji E, D (w zakresie
instalacji elektrycznych i grzewczych) wymaganych do wykonania przeglądów oraz wykaz środków transportu,
zawierający markę i nr rejestracyjny.
12. Nie później niż na dzień przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, który został określony w §2
ust.3, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały usługę konserwacji, w
poszczególnych nieruchomościach zawierający imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego oraz markę i
3
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nr rejestracyjny środka transportu.
13. W przypadku konieczności zamiany pracownika realizującego usługę, Wykonawca poinformuje pisemnie o tym
fakcie Zamawiającego najpóźniej w dniu dokonania tej zmiany, jednak jeszcze przed przystąpieniem do
wykonania usługi przez pracowników Wykonawcy.
14. Brak wykazu, o którym mowa w §3 ust.11 oraz brak jego aktualizacji o której mowa w §3 ust.13 może
spowodować niedopuszczenie pracowników Wykonawcy przez ochronę do wykonywania czynności objętych
umową, co potraktowane będzie jako niewykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w rewizjach dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
16. Wykonawca na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego zobowiązuje się do czasowego wyłączenia
kotłowni/pompy ciepła podczas sezonu grzewczego lub uruchomienia kotłowni/pompy ciepła po czasowym
wyłączeniu po cenach określonych w załączniku nr 9 (a – f)1 kol. 17 i 18.
17. Uruchomienie kotłowni/pompy ciepła na rozpoczęcie sezonu grzewczego i wyłączenie kotłowni/pompy ciepła
na zakończenie sezonu grzewczego, jeżeli będzie miało miejsce łącznie z przeglądem przed lub po sezonie
grzewczym, zostanie wykonane w ramach ceny określonej w załączniku nr 9 (a – f)1 kol. 5 i 7.
18. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zachowania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
oraz wewnętrznych regulacji wprowadzonych przez Zamawiającego w tym zakresie,
b) stosowania się do poleceń upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i pracowników ochrony (PPPO
Sekcja Ochrony w Lublinie) w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa osób i mienia,
c) wypełniania zobowiązań określonych w „Porozumieniu o współpracy pracodawców, których pracownicy
wykonują prace w nieruchomościach Poczty Polskiej S.A. dotyczącym zapewnienia im bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz ustanowieniu koordynatora ds. bhp”, które to porozumienie stanowi
załącznik nr 10 do umowy.
§ 4. Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewniania na czas trwania umowy dostępu pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń kotłowni
i pomieszczeń składu paliw zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w Planie ochrony,
b) uzgadniania z Wykonawcą konieczności i terminów realizacji zleceń na wykonanie elementów zamówienia,
c) niezwłocznie, po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w §4 ust.1 pkt b) przekazywania zleceń na
wykonanie elementów zamówienia,
d) usuwania przeszkód technicznych lub organizacyjnych stwierdzonych przez Wykonawcę, utrudniających
lub uniemożliwiających właściwe wykonanie usługi,
e) pisemnego informowania Wykonawcy o zaistniałych zmianach w przedmiocie i warunkach realizacji
umowy,
f)
2.

zapewnienia ciągłości dostaw paliw, energii elektrycznej oraz innych mediów do kotłowni.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione bez nadzoru na terenie
nieruchomości, na obszarze której realizowana jest usługa.
§ 5. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone pracownikom Zamawiającego i osobom
4
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trzecim przebywającym w rejonie wykonywanych przez Wykonawcę prac,
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów, urządzeń, instalacji,
sprzętu i zasobów Zamawiającego oraz osób trzecich, znajdujących się w miejscu wykonywania usługi,
c) inne szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich znajdującej się na terenie wykonywania
usługi, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
2. W przypadku wyrządzenia szkód w materiałach, urządzeniach, instalacjach, sprzęcie lub zasobach
Zamawiającego albo osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia przedmiotowych materiałów,
urządzeń, instalacji, sprzętu lub zasobów bezpośrednio po zaistnieniu szkody.
3. W przypadku wyrządzenia szkód, o których mowa w §5 ust.1 pkt b), w wyniku czego Zamawiający utraci
gwarancję na przedmiotowe urządzenie lub system, Wykonawca pokryje koszt napraw, których wykonanie
będzie musiało być dokonane w okresie gwarancji, a których wykonanie mogłoby się odbyć nieodpłatnie
w ramach udzielonej przez gwaranta gwarancji.
4. Wykonawca zapewni na okres obowiązywania umowy Polisy Ubezpieczeniowe obejmujące odpowiedzialność
cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane działaniem bądź zaniechaniem
Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
5. Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego.
7. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania
jego własnych pracowników.
9. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
§ 6. Wartość umowy
Łączna wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi netto …………….. zł, VAT …………….. zł, brutto …………….zł
(słownie: ……………………………………………………….. zł 00/100).
Na wartość zamówienia składają się ceny następujących zadań zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym
załącznik nr 9 (a – f)1 do umowy:

2

a) Zadanie nr 1 Biała Podlaska - cena netto ……………..
b) Zadanie nr 2 Kielce - cena netto ……………..

brutto …………………

brutto …………………

c) Zadanie nr 3 Sandomierz – cena netto …………………. brutto ……………………
d) Zadanie nr 4 Lublin – cena netto …………….. brutto ……………………
e) Zadanie nr 5 Zamość - cena netto ………………….. brutto ………………………..
f) Zadanie nr 6 WER Lublin - cena netto ………………….. brutto ………………………..
§ 7. Termin i warunki płatności wynagrodzenia
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę.

2

Ilość zadań składowych wynika z wyniku przetargu
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2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej usługi podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, wyszczególnionych w §7 ust.6 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi potwierdzonej protokółem, o którym mowa
w ust. 2.
4. Wypłata należnej kwoty wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wykonawca do wystawionej faktury za wykonaną usługę załączy potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy,
którego wzór stanowi załącznik nr 7 i nr 11 do umowy.
6. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzania protokółów zdawczo-odbiorczych są:
a) osoby wymienione w §15 ust.1,
b) administratorzy nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1(a – f)1.
7. Za dzień dokonania zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: 525-000-73-13.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada NIP: …………..
10. Fakturę należy wystawić na adres podany w §15 ust.4 pkt a) i doręczyć na adres podany w §15 ust.4 pkt b).
11. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią.
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi potwierdzonej pisemną informacją
Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za usługę lub za tę część usługi przy
czym:
a) za niewykonanie usługi rozumie się między innymi: nie podjęcie świadczenia usługi w ustalonym terminie
lub czasie, brak realizacji zakresu rzeczowego usługi,
b) za nienależyte wykonanie usługi rozumie się między innymi: częściową realizację zakresu rzeczowego
usługi, niedbalstwo i niesumienność przy wykonywaniu usługi skutkujące stratami finansowymi.
13. Koszty związane z usunięciem nieprawidłowości w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi ponosi Wykonawca.
14. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe za opóźnienie.
§ 8. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również
z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umowy brutto
określonej w §6 tj. ………….. (słownie: ….).
2. Strony ustalają, że:
a) 100 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy,
b) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ………...
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione zostanie nie później niż w dniu podpisania umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi ona mieć charakter
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samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie.
8. Część zabezpieczenia (70%) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty zakończenia umowy, o której mowa w
§2 ust.1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała cześć zabezpieczenia (30%)
zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy
licząc od daty zakończenia umowy, o której mowa w §2 ust.1 oraz protokolarnego odbioru usługi.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 9. Kontrola wykonania usługi
1. Potwierdzeniem wykonania usługi badania szczelności instalacji gazowych wraz z odbiornikami gazowymi w
budynkach oraz kontroli działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (Systemu Detekcji
metanu) będą protokoły podpisane przez lokatora lub osobę wymienioną w §15 ust.1 umowy lub administratora
nieruchomości.
2. Wzór protokołu o którym mowa w ust.1 zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i będzie
stanowił załącznik nr 11 do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli Wykonawcy w zakresie wynikającym z przedmiotu
umowy.
4. W imieniu Zamawiającego kontroli prawidłowego wykonania umowy dokonywać będą osoby wskazane w §15
ust.1, administratorzy nieruchomości lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
5. O każdorazowym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający będzie pisemnie
albo mailem informował Wykonawcę.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł poinformować Wykonawcy w formie pisemnej lub mailem w danym dniu
o niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu usługi, Zamawiający poinformuje przedstawiciela Wykonawcy
telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku udokumentowania takiego faktu
w formie pisemnej lub mailem i niezwłocznego przekazania Wykonawcy.
7. W przypadku braku możliwości powiadomienia Wykonawcy wynikającej z winy Wykonawcy, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość powiadomienia w najbliższym możliwym terminie.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na swój koszt nieprawidłowości, jednak nie później niż
w następnym dniu roboczym.
§ 10. Odszkodowania i kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,1% wartości umowy brutto, określonej w §6, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
liczonej do terminów, o których mowa w §2 ust.3 jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od
Wykonawcy;
b) 30% wartości umowy brutto, określonej w §6 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy;
c) 0,5% wartości umowy brutto, określonej w §6, za każdy dzień zwłoki w sporządzeniu i dostarczeniu
ekspertyzy, o której mowa w §3 ust. 9;
d) 0,5% wartości umowy brutto, określonej w §6, za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości,
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o których mowa w §9 ust.8.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, a zapłata lub
potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Zamawiający na podstawie noty obciążeniowej potrąci kary umowne z najbliższej faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11. Warunki gwarancji
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi licząc od terminu
zakończenia umowy, o którym mowa w §2 ust.1 oraz daty protokolarnego odbioru usługi.
2. Okres gwarancji na użyte przez Wykonawcę materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie wykonywania usług
jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od daty
protokolarnego odbioru poszczególnych usług.
3. Usunięcie wady w ramach gwarancji nastąpi bezpłatnie w terminie 48 godzin, licząc od godziny zgłoszenia.
4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiającemu służy prawo
zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z kotłowni lub
urządzeń kotłowych.
6. Usuwanie wad w ramach gwarancji nie obejmuje niesprawności powstałych z ewidentnej winy użytkownika
oraz osób trzecich, a także działania siły wyższej, rozumianej jako: zalanie, pożar, wyładowanie
atmosferyczne, uszkodzenie mechaniczne.
§ 12. Poufność umowy
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst ustawy: Dz.U. Nr 153 z 2003 r., poz.
1503 - z późniejszymi zmianami).
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust.1 w zakresie wykraczającym poza
cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
4. 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 na piśmie oświadczenia tych osób o
dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego. Oświadczenie
stanowi załącznik nr 8 do umowy.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji wymagań ochrony
fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych

swoich

pracowników na czas i w celu realizacji niniejszej umowy (identyfikacji tych osób na terenie Zamawiającego)
oraz w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu należytą realizację postanowień umowy.
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7. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę
przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art.
39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak
administrator danych.
8. Zamawiający oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po zakończeniu
umowy.
10. Ustalenia niniejszego paragrafu dotyczą osób, które w imieniu Wykonawcy będą wykonywały umowę, w tym
także ewentualnych Podwykonawców.
§ 13. Zmiany warunków umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
a) zmiana rodzaju lub typu urządzenia wymienionego w załączniku nr 1 (a-f) 1 oraz załącznikach nr od 1.1 do
1.5 do umowy,
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana ilości obsługiwanych kotłowni lub
urządzeń przeznaczonych do przeglądów, serwisu i konserwacji lub nastąpi zmiana częstotliwości
przeglądów i konserwacji,
c) zmienią się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki VAT. Warunkiem wprowadzenia tych
zmian jest wejście w życie przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest
wymagane dla działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Zamawiający zastrzega, że zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust.2 pkt.c) może nastąpić
tylko na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega, że zmiana rodzaju lub typu urządzenia wymienionego w załączniku Nr 1 (a-f)1 oraz
załącznikach nr od 1.1 do 1.5 do umowy w danym obiekcie nie pociąga za sobą zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 14. Warunki rozwiązania umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania dla
Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca przerwał realizację umowy, nie wykonuje przez okres 5 dni roboczych od daty doręczenia
pisemnego wezwania do podjęcia realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku usuwania awarii
przerwa nie może trwać dłużej niż 24 godziny,
e) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do
usunięcia niezgodności, tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania
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określonej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową w terminach określony w
§2 ust.3,
f)

Wykonawca powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiającego,

g) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem,
h) gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej określonej
w §5 ust.4,
i)

w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków ochrony
informacji, o których mowa w §12.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, w okolicznościach wskazanych w ust. 1, może nastąpić wyłącznie z
zachowaniem formy pisemnej oraz podaniem przyczyny.
§ 15. Ustalenia końcowe
1. Zamawiający ustanawia przedstawicieli do spraw związanych z bieżącą współpracą w osobach:
a) …………………………….
b) …………………………….
oraz administratorów nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 (a – f)1.
2. Wykonawca ustanawia przedstawicieli do spraw związanych z bieżącą współpracą w osobach:
a) ………………………........
b) …………………………….
3. Zmiana w wyniku przekształceń nazwy jednej ze stron umowy, adresu bądź osób umocowanych do
reprezentowania oraz przedstawicieli stron wymienionych w ust.1 i 2 nie stanowi zmiany umowy.
W takim przypadku wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony o zmianach wraz z dowodem ich
zaistnienia.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich
aktualne adresy są następujące:
a) Zamawiającego do wystawiania faktur:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie
ul. W. Moritza 2
20–900 Lublin
b) Zamawiającego do nadsyłania faktur:
………………..
c) Wykonawcy:
………………………
5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem za pośrednictwem poczty, jak
i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu na powyższe adresy.
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6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.4 spowoduje ten skutek, że pismo wysłane na wskazany powyżej
adres uznaje się za doręczone także wówczas gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
7. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu z zastrzeżeniem ust.3.
9. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze wobec
Zamawiającego z tytułu nie wyczerpania wartości umowy określonej w §6.
10. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w Lublinie.
11. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1-10 oraz nr 11.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 (a – f)1– Wykaz kotłowni i urządzeń
Załącznik nr 1.1 – Wykaz urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu kotłowni w BTM - WER Lublin
Załącznik nr 1.2 – Wykaz urządzeń zainstalowanych w węźle cieplnym w BB - WER Lublin
Załącznik nr 1.3 – Wykaz urządzeń zainstalowanych w węźle cieplnym w BW - WER Lublin
Załącznik nr 1.4 – Wykaz urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych w BTG - WER Lublin
Załącznik nr 1.5 – Wykaz urządzeń zainstalowanych na poszczególnych obiegach ciepła technologicznego w budynkach
WER Lublin
Załącznik Nr 2 – Ogólny zakres prac serwisowo-konserwacyjnych dla kotłowni, pomp ciepła, węzłów cieplnych wymiennikowych
oraz gazowych przepływowych ogrzewaczy wody i kuchenek gazowych
Załącznik Nr 3 – Szczegółowy wykaz czynności serwisowych wykonywanych w kotłowniach w ramach przeglądu i konserwacji
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy wykaz czynności serwisowych układu ogrzewania c.o. na bazie pompy ciepła w ramach
przeglądów i konserwacji
Załącznik Nr 5 – Szczegółowy wykaz czynności serwisowych wykonywanych dla węzłów cieplnych wymiennikowych
Załącznik nr 6 – Wykaz czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji - WER Lublin
Załącznik Nr 7 – Protokół zdawczo – odbiorczy wykonanej usługi
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy
1

Załącznik Nr 9 (a – f) – Formularz cenowy
Załącznik Nr 10 - Porozumienie o współpracy pracodawców
Załącznik Nr 11 – Protokół wykonania usługi badania szczelności instalacji gazowych wraz z odbiornikami gazowymi oraz
kontroli działania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………..

…………………………………..
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