PROJEKT
Umowa ………
zawarta w dniu ………………………… r. w Łodzi pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000334972 w
Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony, NIP 525-000-73-13, REGON:
010684960, reprezentowaną przez:
1. …………………………………
na rzecz Regionu Pionu Infrastruktury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 5/7, 90-940
Łódź,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
1.(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................., z siedzibą w............................... przy ulicy .............................., kod
pocztowy....-.........., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy............................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS:..............., Kapitał zakładowy w wysokości ………… zł / Kapitał zakładowy w wysokości
………… zł – wpłacony (dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ) NIP: ……………, Regon:
…..… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez (w przypadku, gdy umowa
będzie podpisywana przez pełnomocnika należy wpisać datę i numer pełnomocnictwa)::
1. …………………… – ……………………………
2. (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ......................... zamieszkałym/ą w .................... przy ulicy ............................., kod
pocztowy ...-......, przedsiębiorcą działającym pod firmą ................................ z siedzibą w
....................... przy ulicy .............., kod pocztowy ...-......., wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ………, Regon: ………….
PESEL: ……. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
3. (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej)
…………………………(imię i nazwisko)………………..………..,PESEL…………………..,
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą …………..……………………………, wpisaną/ym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której/emu nadano nr NIP
……………, REGON……………., oraz…………………………(imię i nazwisko)………………..………..,
PESEL…………………….., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą
…………..……………………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, której/emu nr NIP ………………………, REGON …………….,
- wspólnikami spółki cywilnej ………..(firma spółki cywilnej)………………., miejsce prowadzenia
działalności ………(adres, kod pocztowy, miejscowość)………………, której nadano numer NIP
………….., REGON ……………, zwanymi dalej „Wykonawcą”, których reprezentuje
……………………….. (jeżeli wspólników spółki cywilnej reprezentuje jeden z nich),
(w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika) reprezentowaną/ym/ymi przez
…………………………(imię i nazwisko)………………..……….., PESEL …………………., na podstawie
pełnomocnictwa z dnia …………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna – Stroną,
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.
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Niniejsza Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, do
którego nie znajduje zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, oraz następstwem
dokonanego przez Zamawiającego w dniu ………………. r. wyboru oferty w przetargu odrębnym
uproszczonym.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
polegających na:
a) wykonaniu przeglądów konserwacyjnych węzłów cieplnych, kotłowni olejowych, gazowych
i węglowych w sierpniu/wrześniu 2021 roku zgodnie z zakresem wynikającym
z załączników nr 5 i 6 do umowy,
b) uruchamianiu i wyłączaniu kotłowni przed i po sezonie grzewczym 2021/2022 – nie później niż
48 godzin od zgłoszenia,
c) wykonaniu napraw urządzeń i instalacji przywracających prawidłowe ich funkcjonowanie
(w tym urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego),
w obiektach zarządzanych przez Region Pionu Infrastruktury w Łodzi wymienionych w
załącznikach nr 4a, 4b, 4c i 4d do umowy.
2. Zlecenia wykonania usługi Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pocztą elektroniczną
i drogą telefoniczną zgodnie z danymi zawartymi w § 2 ust. 2 i 3 umowy.
3. W zakresie usług określonych w § 1 ust. 1 lit. a) umowy, zlecenie przekazane zostanie
z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. W zleceniu wskazany zostanie rodzaj usługi, miejsce
jej wykonania oraz termin rozpoczęcia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług,
o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy w terminie nie dłuższym niż do 15 września 2021
roku. Przekroczenie tego terminu uznane zostanie za nienależyte wykonanie usługi.
UWAGA: Przed rozpoczęciem wykonania usług Wykonawca zobowiązany jest do przesłania
Zamawiającemu harmonogramu wykonywania prac, w którym należy wskazać adresy
nieruchomości/kotłowni oraz datę wykonania usługi.
4. W zakresie usług określonych w § 1 ust. 1 lit. b) umowy, zlecenia przekazywane będą drogą
elektroniczną przed i po sezonie grzewczym. Uruchomienie i wyłączenie kotłowni musi nastąpić
nie później niż 48 godzin od zgłoszenia.
5. Realizacja umowy odbywać się będzie w dniach i godzinach urzędowania obiektów według
danych z załączników nr 4a, 4b, 4c i 4d do umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy
w terminie od 01 sierpnia do 15 września 2021 roku.
7. W przypadku gdy podczas wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b) umowy
wystąpi konieczność wykonania prac wykraczających poza zakres określony w załącznikach nr 5
i 6 do umowy, należy:
a) gdy szacowana wartość materiałów przewidzianych do naprawy nie przekracza 150 zł netto
(kwota ujęta w wartości niniejszej umowy) należy powiadomić telefonicznie osobę wskazaną
w § 2 ust. 3 umowy (zgodnie z regionizacją) o szacowanych kosztach naprawy
obejmujących koszt materiałów do 150 zł i koszt robocizny (według stawki z załącznika nr 2
do umowy) i po uzyskaniu akceptacji dokonać naprawy,
b) gdy szacowana wartość materiałów przewidzianych do naprawy przekracza 150 zł netto przed
przystąpieniem do naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w wersji
elektronicznej osobie wskazanej w § 2 ust. 3 umowy (zgodnie z regionizacją), kosztorysu jej
wykonania, zawierającego szacunkowy koszt brutto wykonania naprawy z rozbiciem na
przewidywane koszty robocizny i koszty materiałów. Zaakceptowany przez Zamawiającego
kosztorys jest podstawą do wykonania naprawy przez Wykonawcę. Wykonanie naprawy
musi nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zaakceptowania kosztorysu
przez osobę wskazaną w § 2 ust. 2 lub 3 umowy (zgodnie z regionizacją). Przekroczenie
tego terminu uznane zostanie za jej nienależyte wykonanie.
8. Po wykonaniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy Wykonawca gwarantuje
bezproblemowe uruchomienie kotłowni na początku sezonu grzewczego oraz bezawaryjną pracę
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kotłowni w okresie trwania gwarancji (za wyjątkiem sytuacji wynikłych z przyczyn niezależnych
i nie związanych z zakresem wyżej wykonanych usług).
Po wykonaniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) umowy Wykonawca gwarantuje
bezawaryjną pracę kotłowni w okresie trwania gwarancji (za wyjątkiem sytuacji wynikłych
z przyczyn niezależnych i nie związanych z zakresem wyżej wykonanych usług).
W zakresie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) umowy, zlecenia przekazywane będą drogą
elektroniczną i telefoniczną. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych
najpóźniej w terminie do 4 godzin liczonych od chwili przekazania zlecenia. W przypadku:
a) gdy szacowana wartość materiałów przewidzianych do naprawy nie przekracza 150 zł netto
(kwota ujęta w wartości niniejszej umowy) należy powiadomić telefonicznie osobę wskazaną
w § 2 ust. 3 umowy (zgodnie z regionizacją) o szacowanych kosztach naprawy obejmujących
koszt materiałów do 150 zł i koszt robocizny (według stawki z załącznika nr 2 do umowy)
i po uzyskaniu akceptacji dokonać naprawy,
b) gdy szacowana wartość materiałów przewidzianych do naprawy przekracza 150 zł netto przed
przystąpieniem do naprawy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w wersji
elektronicznej osobie wskazanej w § 2 ust. 3 umowy (zgodnie z regionizacją), kosztorysu jej
wykonania, zawierającego szacunkowy koszt brutto wykonania naprawy z rozbiciem
na przewidywane koszty robocizny i koszty materiałów. Zaakceptowany przez Zamawiającego
kosztorys jest podstawą do wykonania naprawy przez Wykonawcę. Wykonanie naprawy musi
nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zaakceptowania kosztorysu przez
osobę wskazaną w § 2 ust. 2 lub 3 umowy (zgodnie z regionizacją). Przekroczenie tego
terminu uznane zostanie za jej nienależyte wykonanie.
Termin wykonania naprawy tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody
Zamawiającego, może zostać zmieniony.
Po wykonaniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) umowy Wykonawca gwarantuje
bezawaryjną pracę kotłowni w okresie trwania gwarancji (za wyjątkiem sytuacji wynikłych
z przyczyn niezależnych i nie związanych z zakresem wyżej wykonanych usług).
W przypadku niezaakceptowania kosztorysu naprawy przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 roboczogodziny zgodnie z ceną za roboczogodzinę
określoną w załączniku nr 2 do umowy.
Po wykonaniu usług będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia dokumentu potwierdzenia wykonania usługi według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy i uzyskania potwierdzenia jej realizacji poprzez złożenie podpisu przez kierownika
lub administratora obiektu lub osobę jego zastępującą albo inną osobę wyznaczona przez
Zamawiającego do potwierdzenia tego faktu. Uzyskanie podpisu na karcie leży w gestii
pracownika Wykonawcy.
Pod pojęciem kierownika lub administratora obiektu należy rozumieć Naczelnika Urzędu
Pocztowego, Kierownika zmiany, inną osobę wyznaczoną przez te osoby lub też osobę
wyznaczoną przez Zamawiającego.
Potwierdzenia wykonania usługi muszą być sporządzane w sposób CZYTELNY pismem
DRUKOWANYM. Nieczytelne dokumenty zostaną odesłane do poprawy.
W przypadku zaistnienia zagrożenia związanego z nieprawidłową pracą urządzeń objętych
umową, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego unieruchomienia urządzenia,
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i niezwłocznego powiadomienia o powyższym
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z powodu niesprawności
urządzeń objętych umową, których przyczyną było zaniedbanie w realizacji czynności objętych
niniejszą umową.
Z przeglądów i konserwacji Wykonawca każdorazowo sporządzi protokół (załącznik nr 7
do umowy) i przedstawi go do zatwierdzenia osobom upoważnionym przez Zamawiającego
(użytkownik obiektu, bądź przedstawiciel Regionu Pionu Infrastruktury). Protokoły z przeglądów
oraz wpisy w książce kotłowni i węzła muszą być sporządzane w sposób CZYTELNY pismem
DRUKOWANYM. Protokoły nieczytelne zostaną odesłane do poprawy.
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17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w książkach kotłowni i węzłów z każdej
wykonywanej w czasie swojej wizyty w obiekcie czynności (przeglądy, uruchomienie, wyłączenie,
naprawa itp.).
18. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia
upływu terminów przewidzianych na wykonanie poszczególnych usług wynikających z zakresu
umowy:
a) protokołów z przeglądów i konserwacji (załącznik nr 7 do umowy) podpisanych przez osoby
do tego uprawnione,
b) potwierdzeń wykonania usług (załącznik nr 1 do umowy) podpisanych przez osoby do tego
uprawnione,
c) wydruków potwierdzających dokonanie sprawdzenia poprawności działania palnika z kontrolą
jakości spalania, stabilności płomienia i mocy palnika.

1.

2.
3.

§ 2.
Prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy tj. odbiór przedmiotu niniejszej
umowy, odbiór faktur VAT, naliczanie kar umownych, zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, oraz sporządzanie aneksów do przedmiotowej umowy realizowane są przez:
Region Pionu Infrastruktury w Łodzi, Dział Administrowania Nieruchomościami.
Osobą odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik Działu Administrowania
Nieruchomościami.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby
podane poniżej:
a) ze strony Zamawiającego przedstawiciele Regionu Pionu Infrastruktury:
………………
b) ze strony Wykonawcy:
- ……………………………
Każdorazowa zmiana osoby upoważnionej do współpracy wymaga zgłoszenia w formie pisemnej.

§ 3.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę techniczną, kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywania prac wyszczególnionych w § 1 ust. 1 umowy tzn. zatrudnia co najmniej jedną
osobę posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne E i D do wykonywania:
- przeglądów okresowych węzłów cieplnych, instalacji c.o. i c.w.u.,
- prac przy kotłach i instalacjach gazowych, węglowych i olejowych (w tym w zakresie
konserwacji kotłów wodnych na paliwa płynne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami
pomocniczymi),
- prac przy instalacjach elektrycznych do 1 kV.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
3. 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 kotłowniach i węzłach cieplnych.
4. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem techniczno-osobowym
umożliwiającym zapewnienie fachowości, bezusterkowości, odpowiedniej jakości i terminowego
wykonywania zleconych usług.
5.
Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni od podpisania umowy Zamawiającemu imienną listę
pracowników z potwierdzeniem ich uprawnień i kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 8 do umowy.
Lista powinna zawierać imię i nazwisko, serię i numer dowodu tożsamości danej osoby oraz datę
sporządzenia listy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, osoby wytypowane
do realizacji prac nie zostaną wpuszczone na teren placówki/obiektu pocztowego, a usługa
zostanie uznana za niewykonaną.
1.
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Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług przy pomocy osób wskazanych w załączniku
nr 8 do umowy, a w przypadku ich zmiany, każdorazowego, pisemnego aktualizowania
przedmiotowego wykazu.
7.
W przypadku konieczności zamiany pracownika realizującego usługę, Wykonawca poinformuje
pisemnie o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej jeden dzień przed przystąpieniem do wykonania
usługi przez pracowników Wykonawcy.
8.
Wszelkie prace wymagające uprawnień zawodowych czy specjalistycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające takie uprawnienia, pod nadzorem
przedstawiciela Wykonawcy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonywania prac określonych w § 1 niniejszej umowy, terminowo i z należytą starannością,
a także zgodnie z przepisami bhp, p.poż. oraz wewnętrznymi regulacjami organizacyjno –
porządkowymi wprowadzonymi przez Zamawiającego.
2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem czynności określonych w załącznikach nr 5
i 6 do umowy.
3. Wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób nie utrudniający pracy urzędów pocztowych
i innych jednostek Poczty Polskiej S.A. oraz uporządkowaniem tego miejsca po ich zakończeniu.
4. Informowania Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na termin
wykonania usług.
5. Zapewnienia na swój koszt niezbędnych narzędzi i urządzeń oraz innego sprzętu i części
zamiennych wynikających z dokumentacji/instrukcji obsługi danego urządzenia.
6. Dokonania zakupu i dostarczenia na swój koszt – w miejsce realizacji usługi, niezbędnych
materiałów tj. filtrów, elektrod, dysz do kotłów itp. zgodnie z zakresem czynności wynikających
z zapisów załączników nr 5 i 6 do umowy. Materiały te będą posiadać odpowiednie certyfikaty,
atesty, zezwolenia itp. dopuszczające do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na każde jego żądanie w/w dokumenty.
7. Usunięcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w przypadku gdy przedmiot
umowy zostanie wykonany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.
8. Poniesienia kosztów związanych z usunięciem usterek w przypadku niedbałego lub
niewłaściwego wykonania usług.
9. Przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy współudziale przedstawiciela
Zamawiającego.
6.

§ 5.
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń kotłowni i węzłów cieplnych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli skuteczności i terminowości wykonania umowy oraz
prawo domagania się od Wykonawcy poprawy niewłaściwie wykonanej usługi.

1.

2.
3.

§ 6.
Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia określa się w kwocie:
netto: ……………. zł;
plus należny podatek VAT w wysokości ……………. zł;
co razem daje kwotę brutto ……………..zł;
(słownie: ………………………………………………………..).
Szczegółowy cennik usług stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów do i z miejsca wykonania usługi.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze za nie osiągnięcie wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w ust. 1.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu objętego umową maksymalnie
o 30% wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, bez
zmiany stawki za wykonaną usługę. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie dotyczy
czynności, które dotychczas zlecono Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. Z tytułu tego
ograniczenia Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie cesji obowiązków i wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów.
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług określonych niniejszą umową
podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
jego jakość i terminowość.
Zapisy dotyczące osób będących w dyspozycji Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w umowach z
podwykonawcami postanowień analogicznych do zawartych w niniejszej umowie, dotyczących
wymogów względem osób wykonujących czynności objęte umową. Dotyczy to w szczególności
postanowień zawartych w § 3 umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieterminowego wykonania usługi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez osoby, którym powierzył
wykonanie czynności związanych z niniejszą umową.
§ 8.
Podstawą wystawienia faktury za usługi określone w § 1 ust. 1 umowy będą zatwierdzone przez
Zamawiającego potwierdzenia wykonania usług (załącznik nr 1 do umowy), a w przypadku
przeglądów i konserwacji dodatkowo protokół z przeglądu (załącznik nr 7 do umowy).
Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane usługi wyliczone zostanie na podstawie cen
jednostkowych netto określonych w załączniku nr 2 do umowy.
Ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 2 do umowy nie ulegają zmianie przez cały
okres realizacji umowy.
Za wykonanie napraw określonych w § 1 ust. 1 lit. c) umowy, potwierdzonych załącznikiem nr 1
do umowy wynagrodzenie obliczane będzie:
a) jako iloczyn godzin faktycznie przepracowanych przy wykonaniu naprawy (potwierdzonych
przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę) i ceny netto za roboczogodzinę (zgodnie
z cenami wynikającymi z załącznika nr 2 do umowy), powiększone o koszt materiałów
użytych do wykonania naprawy na podstawie dostarczonych dokumentów (dowodu zakupu
materiałów lub oświadczenia Wykonawcy o cenie zakupionych materiałów),
b) cena netto roboczogodziny, o której mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy łącznie z kosztem transportu i dojazdu Wykonawcy
do miejsca wykonanej naprawy,
c) koszt materiałów użytych do wykonania naprawy rozliczony będzie na podstawie
dostarczonych dokumentów dowodu zakupu materiałów lub oświadczenia Wykonawcy
o cenie zakupionych materiałów (w przypadku gdy koszt materiałów nie przekroczy 150 zł
netto).
§ 9.
Rozliczenia finansowe między stronami
Należność za wykonanie usługi Zamawiający regulował będzie na podstawie przedłożonej przez
Wykonawcę faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podane na umowie nr ………………………………………………., w terminie 21 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zmiana rachunku bankowego wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy.
Faktury należy wystawić na:
……………………
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w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usług, o których mowa
w ust. 1. Faktury należy przekazywać według regionizacji do:
a) za realizację usług z rejonu Łodzi – Region Pionu Infrastruktury w Łodzi, Działu
Administrowania Nieruchomościami, Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź,
b) za realizację usług z rejonu Piotrkowa Trybunalskiego – Region Pionu Infrastruktury w Łodzi,
Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Słowackiego 17, 97-300 Piotrków
Trybunalski,
c) za realizację usług z rejonu Sieradza – Region Pionu Infrastruktury w Łodzi, Działu
Administrowania Nieruchomościami, ul. Żwirki i Wigury 5, 98-200 Sieradz,
d) za realizację usług z rejonu Skierniewic – Region Pionu Infrastruktury w Łodzi, Działu
Administrowania Nieruchomościami, ul. Sienkiewicza 2, 96-100 Skierniewice.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku
opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać
na osobę/podmiot trzecią cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu realizacji
umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie brutto,
w przypadku, gdy zmieniają się przepisy prawne, w szczególności nastąpi zmiana stawki podatku
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.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz
zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie lub nabyciu statusu
podatnika VAT.
8. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w § 9 ust. 1 numer rachunku jest rachunkiem bankowym
lub rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej wskazanym w wykazie
rachunków bankowych zawartym w dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika
urzędu skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie
z przepisami określającymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wykonawca
zobowiązuje się do każdorazowego informowania Spółki o zmianie tego numeru rachunku.
9. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej, na który ma nastąpić płatność kwoty należności wynikającej
z faktury, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe lub odpowiednio – imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo – kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
10. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 4
ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
1
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(Dz. U. 2018 poz.. 2191).
11. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom
w transakcjach handlowych, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą
niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
przedmiotowej ustawy.

1.

§ 10.
Kary umowne
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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za zwłokę w ustalonym harmonogramie wykonania uruchamiania, wygaszania,
przeglądów i konserwacji – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu jednej
usługi,
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie – w wysokości
100 zł za każdy dzień zwłoki,
za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w wykonaniu naprawy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,
w przypadku niewykonania przeglądu konserwacyjnego danego urządzenia w
wysokości 1.000,00 zł za jedno urządzenie,
za brak przedstawienia protokołu z przeglądu i konserwacji w wysokości 100 zł za
każdy dzień zwłoki,
za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
Zamawiający przesyłać będzie Wykonawcy wyliczenie należnych kar umownych wraz z notą
obciążeniową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wysokości kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Odsetki ustawowe za nie zapłacone w terminach faktury VAT, płacone są przez Zamawiającego
na podstawie noty odsetkowej.
§ 11.
Wykonawca dołoży starań, aby zachować wysoką jakość świadczonych usług.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przeglądy
i konserwacje kotłowni i węzłów oraz 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane naprawy.
Zamawiający niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji może skorzystać według swego wyboru
z uprawnień wynikających z rękojmi za wady określonej w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania danej usługi.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu jej wykonanie
w terminie 2 dni od daty zgłoszenia, w przypadku wad szczególnie uciążliwych skutkujących
przerwaniem ciągłości w dostawie ciepła w terminie 1 dnia.
-

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 12.
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 (Dz. U. 2019. 10101, tj. z
późn. zm.).
2. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu
oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązują się przekazać Zamawiającemu
pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu (załącznik nr 3 do umowy).
5. 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. 6 i 7.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej 2 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 wykazu nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na
podstawie, którego będzie można dokonać ich weryfikacji.
8. 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 – w celu realizacji umowy.

1.

2.

1.
2.

§ 13.
Wykonawca zapewni na okres obowiązywania umowy Polisę Ubezpieczeniową obejmującą
odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, spowodowane
działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, na wartość ogólną co najmniej 50 000,00 zł.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu polisę najpóźniej w dniu
przystąpienia do realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawiać do wglądu Zamawiającemu każdy kolejny
dokument ubezpieczenia dotyczący wykonywania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 3 dni
po rozpoczęciu terminu jego obowiązywania.
§ 14.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.

§ 15.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia, oraz powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu już wykonanej części zlecenia zakończonego na dzień powzięcia wiadomości
o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli:
Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do
usunięcia niezgodności, tj. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał
wykonywania określonej czynności niezgodnej z umową lub nie rozpoczął wykonywania czynności
zgodnie z umową,
§ 16.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
1.

§ 17.
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1.

2.

Umowa zostaje zawarta na okres świadczenia usługi, tj. od dnia podpisania umowy do dnia
30 czerwca 2022 roku lub do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1 umowy przed upływem wskazanego terminu.
W przypadku niezrealizowania maksymalnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy
w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający zastrzega prawo do przedłużenia terminu
obowiązywania niniejszej umowy maksymalnie o 6 miesięcy, przez zawarcie za zgodą stron
stosownego aneksu.

§ 18.
Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, osoby do kontaktu,
numeru kontaktowego i oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
a) Zamawiający: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Łodzi, Dział Administrowania
Nieruchomościami, Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź,
b) Wykonawca: …………………………………………….
§ 19.
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w Łodzi
właściwy według miejsca siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tj. Region Pionu
Infrastruktury w Łodzi, Dział Administrowania Nieruchomościami, Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Integralną częścią umowy są załączniki.
Załączniki do umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załącznik nr 1 – Potwierdzenie wykonania usługi
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
Załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d – Wykaz kotłowni i węzłów według rejonów
Załącznik nr 5 – Wykaz czynności serwisowych wykonywanych dla węzłów cieplnych
Załącznik nr 6 – Wykaz czynności serwisowych wykonywanych w kotłowniach
Załącznik nr 7 – Protokół z dokonanego przeglądu
Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wzór

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Klauzula informacyjna
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, 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.

4.

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/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
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5.

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.

6.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia
roszczeń z Umowy.

8.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Klauzula antykorupcyjna

1. Strony

Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należytą staranność
i stosować się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym
zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie
do obowiązujących Strony procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków,
przestrzegania
postanowień
aktów
wewnętrznych
obowiązujących
Strony
w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i
wyjaśniania nieprawidłowości zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty
gospodarcze Stron.

3. Strony

zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden
z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna
inna
osoba
działająca
w
ich
imieniu,
nie
dokonywała,
nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona,
nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu
stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej
wymienionych:
żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony;
żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w
znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym następuje realizacja Umowy;
żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować
jakimkolwiek
niezgodnym
z
prawem
uprzywilejowaniem
lub
też
w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie
przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy administracji publicznej w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej.

4. Kontrahent akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może spowodować
rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś Kontrahentowi nie będą
przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia
niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na
uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

6. W

celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zapewnia,
iż w okresie realizacji Umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego zgłaszania
nieprawidłowości
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
e-mail: etyka@poczta-polska.pl.
mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie wykluczają,
nie
zastępują
ani
nie
zmieniają
w
żaden
sposób
sankcji
karnych,
cywilnych,
dyscyplinarnych
lub
administracyjnych
ustanowionych
przez
przepisy
prawa
powszechnie
obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.

7. Strony
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