Umowa nr

projekt

badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem,
przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych przed uruchomieniem i po zakończeniu sezonu
grzewczego, przegląd gwarancyjny kotłów, stały dozór nad urządzeniami wymiennikowi, kotłowni na
gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u.
zawarta w Krakowie w dniu ..…….......2018 r.
pomiędzy
POCZTĄ POLSKĄ Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną do
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960 Kapitał
zakładowy 774.140.000,00 zł wpłacony w całości, w ramach i na rzecz którego działa Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków,
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr BPNW/P/PI/26/18 z dnia 22.02.2018r. przez:
……………………………. – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Krakowie
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a: Firmą
NIP
REGON
zw. dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje:
Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego
na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
§1
przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi:
1. Usługa w zakresie przeprowadzenia badania szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych
wraz z doszczelnieniem wynikająca z art.62 ust. 1 pkt 1 litera „c” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane – wraz z późniejszymi zmianami.
2. Usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych przed uruchomieniem i po zakończeniu
sezonu grzewczego, włączenie kotłów na sezon grzewczy i wyłączenie po sezonie grzewczym
3. Usługa przeglądu gwarancyjnego kotłów gazowych
4. Usługa stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u
5. Usługa stałego dozoru nad urządzeniami wymiennikowni
Wykaz obiektów, w których należy wykonać w/w usługi stanowi zał. nr 1 do umowy
§2
termin wykonania
Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy został ustanowiony w harmonogramie usług
– zał. nr 2 do niniejszej umowy.
Jeżeli zaistnieją okoliczności pogodowe konieczne do przedłużenia sezonu grzewczego – zostanie udzielone
zamówienie uzupełniające - okres ten rozliczany będzie na podstawie odrębnej umowy.
§3
zakres przedmiotu umowy
1.

2.

Usługa określona w § 1 ust. 1 w zakresie badania szczelności instalacji gazowych i aparatów
gazowych wraz z doszczelnieniem – obejmuje również usunięcie ewentualnych usterek, uszczelnienie
instalacji, sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego w zakresie art. 62 ust. 1 pkt. 1
litera „c” ustawy Prawo Budowlane – wraz z późniejszymi zmianami.
Usługa określona w § 1 ust. 2 dotycząca przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych przed
uruchomieniem i po zakończeniu sezonu grzewczego polega w szczególności na: przeglądzie
i konserwacji kotłowni gazowych i olejowych, ocenie stanu technicznego oraz poprawności działania
urządzeń i instalacji c.o. i c.w.u., wykonaniu tych prac zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji
obsługi dla poszczególnych kotłów oraz sporządzeniu z tych czynności protokołów dla Zamawiającego.

Powyższa usługa polega także na włączeniu przedmiotowych kotłów w chwili rozpoczęcia sezonu
grzewczego oraz ich wyłączeniu po zakończeniu sezonu grzewczego. Wykonanie czynności
włączenia i wyłączenia kotłów - wymaga potwierdzenia przez odpowiednie służby Zamawiającego.
3. Usługa określona w § 1 ust.3 dotycząca przeglądu gwarancyjnego kotłów – obejmuje wykonanie
przeglądu zgodnie z wymogami zachowania gwarancji, przez firmę posiadającą autoryzację kotłów De
Dietrich, kotłów BROTJE i kotłów Immergas oraz sporządzenie z tych czynności protokołów dla
Zamawiającego.
4. Usługa określona w § 1 ust. 4 w zakresie stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz lub olej
opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u. polega w szczególności na: stałym przeglądzie i konserwacji
kotłowni gazowych i olejowych, ocenie stanu technicznego oraz poprawności działania urządzeń
i instalacji c.o. i c.w.u, oraz wykonywaniu tych prac zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji obsługi
dla poszczególnych kotłów oraz sporządzeniu z tych czynności protokołów dla Zamawiającego.
5. Usługa określona w § 1 ust. 5 w zakresie stałego dozoru nad wymiennikownią zawiera
w szczególności:
• uruchomienie wymiennikowni i instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
• wykonywanie okresowej kontroli poprawności działania w zakresie:
ustawień, regulacji temperatury, ciśnienia, pracy zaworów regulacyjnych, sterowników, pracy
urządzeń technologicznych (zawory, filtry, pompy, wymienniki, rozdzielacze),szczelności instalacji
• likwidacja drobnych usterek polegających na: wymianie manometru, termometru, stycznika,
przekaźnika, zaworu, itp
• w przypadku awarii opróżnianie instalacji i ponowne napełnianie
• uszczelnianiu wycieków, odpowietrzaniu instalacji c.o. w części obiektu należącej do PP S.A.
• dokonywanie korekty programu pracy sterownika Excel 20 Honeywell, w uzgodnieniu
z Zamawiającym, celem zapewnienia normatywnego ogrzewania oraz sporządzenie z tych czynności
protokołów dla Zamawiającego
6. Usługa określona w ust. 2 i 4 obejmuje wykonanie odpowiednio dla poszczególnych kotłów
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy następujących robót zgodnie z wymogami
określonymi w instrukcji obsługi dla poszczególnych kotłów:
• czyszczenie palnika oraz komory spalania
• czyszczenie elektrody zapłonowej, jonizacyjnej - ewentualna wymiana
• sprawdzenie działania termostatu kotła
• sprawdzenie działania automatyki palnikowej
• wykonanie regulacji palnika oraz wykonanie analizy spalin po regulacji - ew. wymiana dyszy palnika
(dołączyć do protokołu wydruk z analizatora spalin)
• sprawdzenie działania zabezpieczenia przed przegrzaniem (STB)
• sprawdzenie działania czujnika przepływu i poziomu wody w kotle
• sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa
• sprawdzenie szczelności zaworów odcinających
• sprawdzenie działania manometrów i termometrów - usunięcie ew. usterek
• sprawdzenie działania czujnika zaniku ciągu kominowego
• sprawdzenie działania automatu przeciw wypływowego gazu
• sprawdzenie działania regulatora pogodowego, termostatu pokojowego
• sprawdzenie działania pomp obiegowych
• sprawdzenie działania i konserwacja stacji uzdatniania wody
• sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych pomp
• sprawdzenie odpowietrzników instalacji
• sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienie zładu wodą
• sprawdzenie i wyczyszczenie filtrów olejowych, gazowych, instalacji c.o., odmulaczy
• sprawdzenie urządzeń systemu wykrywania i sygnalizacji alarmowej przekroczenia stężeń gazu
• sprawdzenie i regulacja naczyń zabezpieczających na instalacji c.o.
• sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniach przeponowych
• sprawdzenie działania wentylacji kotłowni i nawiewu powietrza
• sprawdzenie szczelności magazynu oleju
• sprawdzenie działania linii olejowej
• konserwacja nie wymieniona powyżej a wymagana instrukcją obsługi
• sprawdzenie poprawności działania instalacji c.o. i c.w.u.
• uruchomienie urządzeń grzewczych
oraz sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego

7.

Czynności określone w ust. 6 należy wykonać przed uruchomieniem sezonu grzewczego oraz po jego
zakończeniu w odniesieniu do przedmiotu umowy określonego w ust. 2, zaś w odniesieniu do przedmiotu
umowy określonego w ust. 4 przed uruchomieniem sezonu grzewczego oraz odpowiednio w razie
potrzeby w trakcie jego trwania. Poza wymienionymi w ust. 6 czynnościami związanymi ze stałą obsługą
Wykonawca ma obowiązek przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić poprawność działania kotłowni
wykazanych w załączniku wg § 1 ust. 4.
8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdorazowej planowanej obecności wynikającej z realizacji
umowy (w ustalonych godzinach tj od 7:00 – 15:00) w obiekcie, w celu wykonania usług określonych
w § 1, dokona wpisu zakresu prac do kontrolki kotłowni/wymiennikowni potwierdzając tym samym
obecność w obiekcie oraz wykonanie usług, sporządzi z tych czynności protokoły dla
Zamawiającego.
9. Po sezonie grzewczym (dot. usługi określonej w §1 ust. 4, 5) - Wykonawca wyłączy i zabezpieczy
urządzenia na okres nieeksploatacyjny, dokona posezonowej oceny poprawności działania urządzeń
grzewczych na potrzeby c.o. i c.w.u. i sporządzi z tych czynności protokoły dla Zamawiającego
w terminie do 10.05.2019.
10. Protokoły dla Zamawiającego muszą być potwierdzone przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę
na danym obiekcie.
11. Każdorazowo, po wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca
wykonywania usługi w należytej czystości.
§4
wykonanie umowy
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Usługi określone w § 1 będą wykonywane z maksymalną starannością przez osoby posiadające
udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do realizacji umowy.
Usługi określone w § 1 ust. 3 będą wykonywane przez firmę posiadającą autoryzację kotłów De Dietrich,
kotłów BROTJE oraz kotłów Immergas.
Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami do wykonania umowy:
a) na stanowisku dozoru osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, pełniącą nadzór nad zespołem osób obsługujących
bezpośrednio urządzenia i instalacje opalane olejem opałowym lub gazem,
b) na stanowisku eksploatacji, osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci opalanych olejem opałowym lub gazem
obsługujących poszczególne obiekty.
Usługi określone § 1 Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi oraz aparatury
kontrolno – pomiarowej posiadającej aktualną legalizację.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód (oraz ich
przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie podpisania umowy), które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z wykonywaną usługą.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi przed zagrożeniem
życia i zdrowia osób oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi
obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.
§5
wynagrodzenie za przedmiot umowy

1.

2.

Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według cen
jednostkowych netto za poszczególne usługi określone w ofercie cenowej będącej załącznikiem nr 3 do
niniejszej umowy i ilości faktycznie wykonanych usług. Do wynagrodzenia netto za wykonane usługi
zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. Wykonawca
gwarantuje stałość ceny jednostkowej netto w okresie obowiązywania umowy.
Maksymalna wartość umowy netto wynosi ……………………..zł
(słownie:……………………………… zł 00/100.)
VAT 23%: kwota podatku: ……………………….. zł
(słownie: …………………………………zł 00/100)
Wartość umowy brutto wynosi:..............................zł
(słownie: …………………………………………………………zł 00/100)

3.

4.

5.

Wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, w tym m.in. nakłady na
materiały konserwacyjne zużyte w czasie realizacji umowy, koszty drobnych materiałów
eksploatacyjnych (w tym np. uszczelek, filtrów, soli zmiękczających, środków konserwujących lub
uszczelniających itp.) oraz koszty dojazdu w celu wykonania usług określonych w §1
Naprawy (usuwanie awarii wynikłe w trakcie obowiązywania umowy) nie wchodzące w zakres usług
objętych niniejszą umową, będą przedmiotem odrębnych umów Zamawiającego z Wykonawcą.
Każdorazowe czynności wykazane w tym ust. muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed
przystąpieniem do ich wykonania. Powyższe dotyczy zwłaszcza ceny oraz terminu wykonania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, a tym samym do
ograniczenia wynagrodzenia w granicach do 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2, zarówno co
do rodzaju jak i ilości świadczonych usług, ze względu na aktualne potrzeby związane, np. ze sprzedażą
obiektu itp. Zamawiający uprzedzi Wykonawcę o zamierzonych zmianach z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy co do rodzaju i ilości świadczonych usług nie wymaga zgody
Wykonawcy i jest realizowane w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.
§6
warunki płatności

1.

Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę a następnie zapłaty należności wynikającej
z tej faktury przez Zamawiającego stanowią dla:
a) usługi § 1 ust. 1 - protokoły wykonania usługi potwierdzone przez odpowiednie służby Zamawiającego
wraz z kopią aktualnej legalizacji aparatury do pomiarów,
b) usługi § 1 ust. 2 - protokoły wykonania usługi przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych
uruchomienia przed sezonem grzewczym oraz po zakończeniu sezonu grzewczego potwierdzone
przez odpowiednie służby Zamawiającego,
c) usługi § 1 ust. 3 - protokoły wykonania usługi przeglądu gwarancyjnego potwierdzone przez
odpowiednie służby Zamawiającego,
d) usługi § 1 ust. 4 - comiesięczne w okresie sezonu grzewczego tj. od 01.10.2018 do 30.04.2019r.,
a dla obiektu Chrzanów ul. Piłsudskiego 2a comiesięcznie w całym okresie od 01.09.2018r. do
31.08.2019r. protokoły wykonania usługi, a na koniec okresu grzewczego, miesiąca kwietnia 2019r.
protokoły dotyczące posezonowej oceny poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby
c.o. (protokoły potwierdzone przez odpowiednie służby Zamawiającego).
e) usługi § 1 ust. 5 - comiesięczne w okresie sezonu grzewczego tj od 01.10.2018r. do 30.04.2019r.
protokoły wykonania usługi, a także protokół dotyczący posezonowej oceny poprawności działania
urządzeń wymiennikowi na potrzeby c.o. sporządzony do 10.05.2019r. (protokoły potwierdzone przez
odpowiednie służby Zamawiającego)
2. Należność z tytułu świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi będzie rozliczana
na podstawie faktur VAT częściowych obejmujących wynagrodzenie wynikające z oferty, wystawionych
odrębnie za poszczególne usługi:
a) faktura za usługi w zakresie przeprowadzenia badania szczelności instalacji gazowej i aparatów
gazowych wraz z doszczelnieniem wystawiona będzie w terminie do 15.10.2018r. oraz dla obiektu
Kraków ul. Prokocimska do 30.11.2018 oraz do 30.05.2019r.
b) faktura za usługi w zakresie przeprowadzenia usługi przeglądu i konserwacji kotłów gazowych
i olejowych przed uruchomieniem sezonu grzewczego wystawiona będzie w terminie do 10.10.2018r.
c) faktura za usługi w zakresie przeprowadzenia usługi przeglądu i konserwacji kotłów gazowych
i olejowych po zakończeniu sezonu grzewczego wystawiona będzie w terminie do 15.05.2019r.
d) comiesięczna faktura za usługi w zakresie stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz i olej
opałowy oraz instalacjami c. o. i c. w.u wystawiona będzie w okresie od 01.10.2018r. do 30.04.2019r.
w terminie na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
e) comiesięczne faktury w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.09.2018r. do 31.08.2019r. za
usługi w zakresie stałego dozoru nad urządzeniami kotłowni na gaz oraz instalacjami c.o. i c.w.u.
w obiekcie w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 2a wystawione będą w terminie: na ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego.
f) comiesięczna faktura w okresie obowiązywania umowy tj. od 01.10.2018 do 30.04.2019 r. za usługi
stałego dozoru nad urządzeniami w Krakowie ul. Grochowska 2 oraz Cystersów 21 wystawiona
będzie w terminie: na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
g) faktura za przeglądy gwarancyjne w obiekcie:
a. Brzeźnica ul. Wiślana 18 wystawiona będzie w m-cu grudniu 2018
b. Klucze, ul. Zawierciańska 18 - w sierpniu 2019
c. Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 9 - w grudniu 2018
d. Nowa Wieś, ul. Pocztowa 4 – w październiku 2018

3.
4.

e. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 58a – w październiku 2018
f. Sułoszowa ul. Krakowska 139 – w październiku 2018
g. Zator, ul. Kościuszki 2 – w październiku 2018
h. Kraków, ul. Szybisko 36 – we wrześniu 2018 (część UP)
i. Kraków, ul. Szybisko 36 – w listopadzie 2018 (część mieszkalna)
Zapłata należności z tytułu świadczonych usług nastąpi na podstawie prawidłowej faktury VAT
wystawionej (zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami o podatku VAT) przez
Wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy nr ……………………………………………………..……….
w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku
bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
Faktury należy wystawiać na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
NIP 525-000-73-13
§7
kary umowne

1.

Strony ustalają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi przez Wykonawcę są kary umowne należne Zamawiającemu w następujących
przypadkach:
a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
usługi licząc od następnego dnia po terminie oznaczonym w harmonogramie usług – zał.nr.2 do
niniejszej umowy.
b) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 za każdy przypadek stwierdzonego
przez Zamawiającego nienależytego wykonania usługi
c) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Zapłata należnych kar umownych Zamawiającemu nastąpi, w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez
Zamawiającego Wykonawcy noty księgowej wraz z wyliczeniem kar umownych. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wynagrodzenia jeszcze
niewymagalnego.
3. Strony zastrzegają prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody
§8
zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

2.
3.

4.

Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania, na rzecz
Zamawiającego kwotę w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia tj: .........................złotych, słownie:
……………………………zł 00/100 w formie przelewu na rachunek bankowy………………………………:
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolniona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zwrot zabezpieczenia nastąpi na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku, na
którym przechowywana była kwota należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Zamawiający wypłaci
niniejszą kwotę po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku oraz pomniejszoną o
prowizję bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości usług lub, jeżeli z powodu zwiększenia się
wartości usług należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§9
okres obowiązywania
Niniejsza umowa zawarta została na okres od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku.
§ 10
oświadczenia
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
NIP ................................................
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
NIP 525 – 000 – 73 – 13
§ 11
obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do :
1.
2.
3.

Wprowadzenie Wykonawcy do pomieszczeń kotłowni objętych umową stałego dozoru łącznie
z posiadaną dokumentacją techniczną
Zapewnienia Wykonawcy dostępu do kotłowni
Zapewnienia nieprzerwanej dostawy paliwa do urządzeń będących przedmiotem umowy
§ 12
obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:
1.
2.

realizowania umowy zgodnie z wykazem nieruchomości i usług
sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych badań szczelności
instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem po wykonaniu usługi określonej w §1
ust. 1 (potwierdzone przez odpowiednie służby, odrębnie dla każdego obiektu) w terminie do siedmiu dni
po wykonaniu przedmiotowej usługi.
3. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołów przeglądu i konserwacji urządzeń po wykonaniu
usługi określonej w §1 ust.2 (potwierdzone przez odpowiednie służby Zamawiającego, odrębnie dla
każdego obiektu - dołączyć do protokołu wydruk z analizatora spalin) w terminie do siedmiu dni po
wykonaniu przedmiotowej usługi.
4. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołów z przeglądów gwarancyjnych po wykonaniu
usługi określonej w §1 ust.3 w terminie do siedmiu dni po wykonaniu przedmiotowej usługi.
5. sporządzenia i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych protokołów po wykonaniu usługi
określonej w §1 ust.4, 5 (potwierdzonych przez odpowiednie służby Zamawiającego, odrębnie dla
każdego obiektu) w terminie do siedmiu dni po wykonaniu przedmiotowej usługi.
6. utrzymania sprawności instalacji poprzez stałe dozorowanie kotłów zgodnie z wymogami producentów
urządzeń, określone przepisami oraz zapewniające niezawodną pracę, zgłaszania występujących
usterek - każdorazowa obecność przedstawiciela Wykonawcy w obiekcie potwierdzona wpisem do
kontrolki kotłowni.
7. posezonowej oceny poprawności działania urządzeń grzewczych na potrzeby c. o. i c. w. u. zgodnie
z §1 ust. 4, 5 niniejszej umowy (w formie protokołu potwierdzonego przez odpowiednie służby
Zamawiającego, odrębnie dla każdego obiektu)
8. przekazania Zamawiającemu kopi aktualnej legalizacji, użytej przez Wykonawcę, aparatury do pomiarów
9. w przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do działań
ograniczających skutki awarii,
10. zapewnienia Zamawiającemu możliwości całodobowego kontaktu telefonicznego z serwisem.
Całodobowy telefoniczny nr kontaktowy....................................................................................
11. zgłaszania koniecznych do wykonania prac wynikających z § 5 ust. 4 pod nr telefonu: (dla części I):
………………(dla części II)…………………………………. (w przypadku pilnych awarii) oraz mailowo (dla
części I):…………………………………….(dla części II)……………………………………….(w przypadku
napraw nie wymagających natychmiastowej naprawy)

§ 13
odstąpienie od umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub otwarto likwidację Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca jest w zwłoce w wykonywaniu niniejszej umowy w jakimkolwiek zakresie,
d) Wykonawca przekazał wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego,
e) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody,
f) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia,
g) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełniać swoich zobowiązań umownych.
§ 14
ochrona informacji
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

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
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po
wygaśnięciu niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały umowę, o treści niniejszych zapisów oraz
o odpowiedzialności, o której w nich mowa, a także zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (zał. nr 5).
Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji umowy:
a) imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji umowy, zawierającego serię i nr dowodu
tożsamości,
b) wykazu pojazdów, skierowanych do wykonywania usługi zawierającego markę pojazdu oraz numer
rejestracyjny.
Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
Dane osobowe zamieszczone w wykazie, o którym mowa w ust. 6 udostępniane są Zamawiającemu
przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu realizacji umowy.
§ 15
postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
Powszechnego w Krakowie.
Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią Załączniki :
o Załącznik nr 1 - Wykaz lokalizacji obiektów w których zostanie przeprowadzone badanie szczelności
instalacji gazowej, usługa przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych przed uruchomieniem

o
o
o
o
o

sezonu grzewczego, usługa przeglądu gwarancyjnego oraz usługa stałego dozoru nad urządzeniami
wymiennikowi oraz urządzeniami kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u.
Załącznik nr 2 - Harmonogram usług
Załącznik nr 3 - Oferta cenowa Wykonawcy
Załącznik nr 3a - Kalkulacja cenowa dla części I i części II
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać poszczególne usługi,
wraz z potwierdzeniem posiadania przez nich odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

Zamawiający:

Wykonawca:

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania
kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego
rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

