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Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/1458/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 
4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 
5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 
130 000 złotych na usługę konserwacji technicznej urządzeń i instalacji wewnętrznych 
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB w Warszawie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
5. Wymagania dla Wykonawców:

1) doświadczenie: w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na 
konserwacji i eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych 
i gazowych, o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 każda - z podaniem przedmiotu, daty 
wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie, 

2) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
uprawnieniami, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. co 
najmniej:
 jedną (1) osobą nadzorującą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako 

kierownik robót budowlanych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1333), oraz załączy aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa;

 jedną (1) osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „E”, „D” - Grupa 2 uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: 
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,  
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

 jedną (1) osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „E”, „D” - Grupa 3 uprawniające do 
zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: 
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa; urządzenia i instalacje gazowe 
o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa; aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji 
do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej, określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 
r., Nr 89, poz. 828 z poźn. zm.),

3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Kryterium Cena (C) - 90 %

Sposób obliczenia wartości punktowej:

                                najniższa cena 
Cena (C) = x 90 pkt
                          cena oferty badanej
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Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt.

2) Kryterium Cena za usługę dodatkową (CD) - 10%

Sposób obliczenia wartości punktowej:

                                najniższa cena za roboczogodzinę  
Cena (CD) =                      x 10 pkt
                             cena oferty badanej za roboczogodzinę 
 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów w oparciu 
o powyższe kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów – „P”, w oparciu o kryteria oceny ofert wyliczone wg wzoru:

P = C+CD
gdzie:
P = suma liczby punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach, 
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
CD = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena za usługę dodatkową”.

7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie 
oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć za 
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pgi.

9. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę 
umocowaną.

10. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego 
rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski,

b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 
umocowania).

c) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz usług” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,

d) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz osób” stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 
ofertowego wraz z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem o przynależności do Izby,

e) Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą realizowały zamówienie posiadają uprawnienia 
wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 2) zapytania ofertowego.

11. Termin składania ofert upływa dnia 03 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy 

wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgi to znaczy, że nie są przyjmowane oferty 
składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
poinformuję Wykonawców, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta zostanie 
opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.

14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę 
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dokumentu przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po 
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
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15. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty  znajduje się 
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

16. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

17. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

18. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez 

zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie 

przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. 
W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 10 a) zapytania ofertowego w języku obcym, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli 
zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania 
żądanych dokumentów i oświadczeń. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek 
rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty 
zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). 
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną w Formularzu oferty, a podaną na 
Platformie zakupowej, za prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wskazaną w Formularzu oferty.  

9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne 

zamówienie na rzecz PIG-PIB. 
11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) 

wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
wyliczenia ceny.

12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma 
prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych 
ofertach.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie 
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań 
wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów 
w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.

14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch 
ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email 
biuro@pgi.gov.pl;

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie 
na adres siedziby PIG-PIB;

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:biuro@pgi.gov.pl
mailto:iod@pgi.gov.pl
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- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy 
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

- nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym  wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.

                                                                                                                      Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB 
                                                                                                                   ds. Zamówień Publicznych

                                                                                                                         Mariola Siwek
Warszawa, dnia 24.11.2021 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja techniczna urządzeń i instalacji wewnętrznych 
wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla trzech budynków biurowych (im.: Jana Wyżykowskiego, Ignacego 
Domeyki, Józefa Morozewicza) przy ul. Rakowieckiej 4 oraz dwóch budynków: biurowego i warsztatowego, przy 
ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1. Konserwacja oraz zabezpieczenie awarii w zakresie:

a) Instalacji centralnego ogrzewania;
b) Węzła ciepłowniczego w budynku Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie 0,66MW (nowy 

węzeł);
c) Węzła ciepłowniczego w budynku Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie 1,4MW (stary 

węzeł);
d) Węzła ciepłowniczego w budynku warsztatowym przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie ok. 0,28MW (stary 

węzeł);
e) Kotłowni gazowej (Tasso-Mozg VH9, 378kW) w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie (stara 

kotłownia);
f) Ciepła technologicznego do zasilania urządzeń wentylacyjnych (wszystkie budynki);
g) Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej (wszystkie budynki);
h) Kanalizacji sanitarnej wewnętrznej (wszystkie budynki);
i) Kanalizacji deszczowej - kontrola drożności wpustów i rynien dachowych (wszystkie budynki).

2. Zakres robót:

2.1 Węzły cieplne wielofunkcyjne / kotłownia:
2.1.1.1 Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym; (raz dziennie);
2.1.1.2 Sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam. (raz dziennie);
2.1.1.3 Sprawdzenie działania napędów zaworów poprzez ręczne sterownia z regulatora (raz na tydzień);
2.1.1.4 Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, STB, czujnik minimalnego 

poziomu wody w kotle) (raz na tydzień); 
2.1.1.5 Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowe (raz na tydzień);
2.1.1.6 Dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych (wg potrzeb);
2.1.1.7 Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych (raz na tydzień);
2.1.1.8 Odpowietrzenie układu technologicznego (wg potrzeb);
2.1.1.9 Miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej (wg potrzeb);
2.1.1.10 Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów (wg potrzeb);
2.1.1.11 Likwidacja drobnych przecieków (wg potrzeb);
2.1.1.12 Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem (potrzeb); 
2.1.1.13 Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła (dwa razy w roku, wg potrzeb);
2.1.1.14 Płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej (dwa razy w roku);
2.1.1.15 Sprawdzenie szczelności rury spalin (raz na tydzień);
2.1.1.16 Czyszczenie i regulacja palnika z wykonaniem analizy spalin (dwa razy w roku);
2.1.1.17 W razie konieczności wymiana dysz i elektrod palnika (wg potrzeb);
2.1.1.18 Korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika (wg potrzeb);
2.1.1.19 Kontrola stanu naczynia przeponowego (raz w miesiącu);
2.1.1.20 Czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów (min. dwa razy w roku);
2.1.1.21 Sprawdzenie działania instalacji wentylacyjnej kotłowni gazowej (raz w tygodniu);
2.1.1.22 Prowadzenie książki konserwacji kotłowni gazowej (zgodnie z DTR);
2.1.1.23 Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany (wg potrzeb);
2.1.1.24 Całodobowa gotowość do usuwania awarii i usterek;
2.1.1.25 Przygotowywanie węzła/kotłowni do pracy w sezonie grzewczym (rozruch instalacji);
2.1.1.26 Obsługa pomp obiegowych, cyrkulacyjnych (z uszczelnieniem dławic); 
2.1.1.27 Obsługa zasobników CWU;
2.1.1.28 Czyszczenie: odmulaczy, filtrów (wymiana siatki), kryz, płukanie wymienników i zasobników wody (min. 

dwa razy w roku);
2.1.1.29 Usuwanie przecieków z połączeń (kołnierzowych, gwintowanych), dławic, zaworów, przewodów 

(wg potrzeb);
2.1.1.30 Regulacja pracy węzła i automatyki (wg potrzeb).
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2.2 Instalacja c.o. i c.t.
2.2.1.1 Usuwanie przecieków z połączeń (gwintowanych, kołnierzowych) z wymianą uszczelek, docierania 

śrubunków (ewentualna wymiana) (wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.2 Usuwanie przecieków z zaworów przelotowych i grzejnikowych (doszczelnienia dławic) (wg potrzeb, na 

zgłoszenie);
2.2.1.3 Likwidacja przecieków na złączach grzejnikowych, korkach, odpowietrznikach(wg potrzeb, na 

zgłoszenie);
2.2.1.4 Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających instalację c.o.;
2.2.1.5 Odpowietrzanie instalacji (wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.6 Usuwanie niedogrzewań lokalnych (zanieczyszczenie kryz, zaworów, przewodów) (wg potrzeb, na 

zgłoszenie); 
2.2.1.7 Uzupełnienie wody odpowietrzenie instalacji(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.8 Korekta regulacji przepływu(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.9 Wymiana pojedynczych kryz(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.10 Spuszczanie i napuszczanie wody do instalacji(wg potrzeb, na zgłoszenie).

2.3 Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej
2.2.1.1 Usuwanie przecieków z połączeń (gwintowanych, kołnierzowych) z wymianą uszczelek(wg potrzeb, na 

zgłoszenie);
2.2.1.2 Usuwanie przecieków z zaworów przelotowych, czerpalnych, baterii, natrysków, hydrantów(wg potrzeb, 

na zgłoszenie);
2.2.1.3 Wymiana uszczelek, perlatorów, w armaturze (wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.4 Wymiana dopływu wody do płuczki (wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.5 Wymiana baterii umywalkowych, zlewozmywakowych (wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.2.1.6 Sprawdzenie działania instalacji przeciwpożarowej – nawodnienia i szczelności (raz na kwartał/na 

zgłoszenie).

2.4 Instalacja kanalizacyjna
2.4.1.1 Przeczyszczenie niedrożnych podejść pod przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, miski 

ustępowe, pisuary, kratki ściekowe, tłuszczowniki, osadniki, neutralizatory kwasów, natryski), pionów, 
poziomów, osadników deszczowych(wg potrzeb, na zgłoszenie);

2.4.1.2 Wymiana odpływów przyborów sanitarnych(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.4.1.3 Usuwanie nieszczelności przewodów, podejść kanalizacyjnych(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.4.1.4 Czyszczenie kratek odpływowych, studzienek, kratek ACO, udrażnianie kanalizacji, na terenie 

zewnętrznym Zleceniodawcy(wg potrzeb, na zgłoszenie);
2.4.1.5 Czyszczenie rynien i rur spustowych na dachach (wymaga się aby zatrudnieni pracownicy posiadali 

odpowiednie uprawnienia i sprzed zabezpieczający do pracy na wysokości) (wg potrzeb, na zgłoszenie).

3. Wykonywanie robót polegających na remontach bądź wymianie instalacji i urządzeń sanitarnych lub innych 
niezbędnych do wykonania w trybie natychmiastowym tj. w razie wystąpienia awarii, których wcześniej nie można 
było przewidzieć.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. W przypadku awarii 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o jej wystąpieniu i zabezpieczy dany obiekt Zamawiającego przed 
skutkami awarii (zamknięcie zaworów, odcięcie pionów, wyłącznie zasilania instalacji sanitarnych). Wykonawca 
zobowiązuję się uwzględnić w wycenie podstawowe materiały sanitarne (tj. mufki, nyple, śrubunki, opaski GEBO, 
pakuły, uszczelki wężyki elastyczne kształtki, krótkie odcinki przewodów, itp.), do usunięcia drobnej awarii (na 
odcinku do 2,0 m w zakresie instalacji wod-kan, co, ct). W przypadku konieczności wymiany dłuższych odcinków 
przewodów lub armatury sanitarnej (wymagającej podjęcia działań wykraczających poza przedmiot niniejszego 
zamówienia), Zamawiający podejmie działania w zakresie przygotowania ewentualnego zamówienia dodatkowego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obsady w dniach pracy Instytutu od godziny 7:00 do godziny 
17:00, tj. obecności dwóch pracowników (jeden pracownik w godzinach 7.00-15.00, drugi pracownik w godzinach 
9.00-17.00) odpowiedzialnych za wykonywanie czynności konserwacyjnych w wyżej wymienionych obiektach. 
Godziny pracy pracowników może ulec zmianie, za zgodą obu stron. W razie sytuacji awaryjnych, wynikłych poza 
godzinami 7:00-17:00 Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu godziny na wezwanie telefoniczne przez 
upoważnione osoby.

6. Wykonawca, aby w sposób skuteczny i bezpieczny prowadzić wszelkie roboty budowlane, których potrzeba 
realizacji wyniknie w trakcie trwania umowy ma obowiązek zapewnić dodatkową osobę w postaci kierownika robót 
z uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca na prośbę Zamawiającego będzie przygotowywał wyceny robót 
remontowych wynikających ze złego stanu technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych w formie kosztorysów 
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(w programie Norma). Obowiązkiem kierownika robót będzie również świadczenie usług doradczych w zakresie 
rozwiązań technicznych instalacji i urządzeń sanitarnych.
Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy pomieszczenie w piwnicy w bud. im. Jana Wyżykowskiego przy 
ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

7. Zamawiający w ramach umowy przeznaczy kwotę netto 3 890,24 zł plus obowiązujący VAT na usługi dodatkowe 
związane z usuwaniem awarii w tym też zakup materiałów i urządzeń, przy czym zastrzega sobie, że kwota ta 
nie musi być wykorzystana w trakcie trwania umowy. Stawka za roboczogodzinę zgodnie z przedstawioną 
ofertą. Podana stawka powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający oświadcza że posiada niepełną inwentaryzację instalacji objętych konserwacją.

Przed złożeniem oferty Zamawiający informuje, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w celu właściwego 
ocenienia zakresu prac. Spotkanie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 30.11.2021 r., godzina 10:00, na terenie 
PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 (miejsce spotkania: parter, przy stanowisku recepcji/ochrony).
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: 
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………….…………

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.187.2021 (CRZP/26/1458/2021) dotyczące: usługi konserwacji technicznej 
urządzeń i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB 
w Warszawie, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):
Przedmiot zamówienia

(zgodny z Opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego)

Cena brutto
za 1 

roboczogodzinę
w PLN*

Cena netto za 
1 m-c
w PLN 

(dotyczy 2 
pracowników)

Maksymalna
liczba 

miesięcy

Wartość 
netto 

w PLN

Wartość 
VAT

w PLN

Wartość 
brutto
w PLN

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6

Usługi konserwacji technicznej 
urządzeń i instalacji wewnętrznych 

wodno-kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania dla 

budynków PIG-PIB 
w Warszawie

………………zł ……………zł 3 ………zł ………zł …………zł

* Cena brutto za 1 roboczogodzinę w PLN dotyczy usług dodatkowych określonych w pkt 7 Załącznika nr 1 do zapytania 
ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony 

oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy 
załączonego do Zapytania ofertowego.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) Wykaz usług,
b) Wykaz osób,
c) Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą realizowały zamówienie posiadają 

uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego,
d) …………………………………

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………..…,  
                                                                                                                     (imię i nazwisko)
tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………
................................, dnia .............................               ..................................................................

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

……………………………………………………………..
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

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

.....................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługi konserwacji technicznej urządzeń 
i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB 
w Warszawie, oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
zrealizowaliśmy następujące usługi, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 1) niniejszego zapytania.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.
Przedmiot 

zrealizowanej usługi
Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz którego usługa została wykonana
Data wykonania usługi

dd/mm/rok

1.

Usługa  polegającej na 
konserwacji i eksploatacji 

instalacji i urządzeń 
wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych 
i gazowych, o powierzchni 

użytkowej co najmniej 
10 000 m2 

2.

Usługa  polegającej na 
konserwacji i eksploatacji 

instalacji i urządzeń 
wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych 
i gazowych, o powierzchni 

użytkowej co najmniej 
10 000 m2 

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów 
potwierdzających wykonanie tych usług.  

................................, dnia .............................                                                ………...................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego 

……………………………………………………
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne dotyczące: usługi konserwacji technicznej 
urządzeń i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB 
w Warszawie, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 2) 
zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia

L.p. Imię i Nazwisko Zakres uprawnień Kwalifikacje

1.

Kierownik budowy/robót z uprawnieniami 
budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz zaświadczenie 
o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa

nr, data i miejsce nadania, zakres posiadanych 
uprawnień: …………… oraz

nr wpisu wraz z datą ważności zaświadczenia 
o wpisie do właściwej izby samorządu 

zawodowego lub równoważne według przepisów 
kraju jego uzyskania): ………….……… 

wraz z  załączonym aktualnym 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę

2.

Świadectwo Kwalifikacyjne „E”, „D” - Grupa 2 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
eksploatacji i dozoru w zakresie:, sieci i instalacje 

cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
o przesyle ciepła powyżej 50 kW,  aparatura 

kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej 
regulacji do urządzeń i instalacji 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

w załączeniu dokument potwierdzający, że 
osoba, która będzie realizowała zamówienie 

posiada uprawnienia wymagane, zgodnie 
z pkt 5 ppkt 1) zapytania ofertowego

3. 

Świadectwo Kwalifikacyjne „E”, „D” - Grupa 3 
uprawniające do zajmowania się dozorem 

i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku dozoru w zakresie: sieci gazowe 

rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa; 
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie 

wyższym niż 5kPa; aparatura kontrolno-pomiarowa 
i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń 

i instalacji wymienionych powyżej 
 określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

w załączeniu dokument potwierdzający, że 
osoba, która będzie realizowała zamówienie 

posiada uprawnienia wymagane, zgodnie 
z pkt 5 ppkt 1) zapytania ofertowego

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

..........................., dnia .........................                      .....................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Istotne Postanowienia Umowy
Umowa nr CRZP/26/ ….…/2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.187.2021
zawarta w dniu …………………. 2021 roku pomiędzy/zawarta pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 
pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………
w ……….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
…………………..……., NIP …………………, Regon ………, kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez: …………..…………..……………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………. zam. ……………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….., adres prowadzenia działalności ………………, ul. 
………, NIP:………………., Regon ……………, reprezentowanym/ą przez: …….. (na mocy …………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. …………….., ul. ………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….., adres prowadzenia działalności…………, ul. ………, 
NIP:……………………., Regon ………, reprezentowanym/ą przez: ……..(na mocy ………………)
panem/panią …………………. zam. …………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….. adres prowadzenia działalności ……………, ul. 
………, NIP:………………., Regon ………., reprezentowanym/ą przez: …………..(na mocy ………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym 
Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – 
Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm.) została 
zawarta umowa (dalej ,,umowa”) o treści następującej:  

§ 1. Przedmiot umowy
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do:
1) świadczenia przez cały czas trwania umowy usług w zakresie konserwacji technicznej urządzeń 

i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania w 5 obiektach Zamawiającego 
położonych w Warszawie (3-ch przy ul. Rakowieckiej 4 i 2-ch przy ul. Jagiellońskiej 76);

2) w przypadku konieczności wykonania usługi dodatkowej tj. napraw i dokonywania wymiany 
uszkodzonych elementów instalacji sanitarnych/urządzeń sanitarnych – na odrębne zlecenia 
szczegółowe Zamawiającego w zakresie i na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym w ramach 
podanej w ofercie stawki za roboczogodzinę.

2. Na wykonane w ramach napraw i usuwania awarii prace (roboty i dostarczone materiały) Wykonawca udziela 
gwarancji jakości i równolegle biegnącej rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru tychże prac.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności, jakiej można oczekiwać od osób zajmujących 
się profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji umowy. 

4. Prace objęte przedmiotem umowy prowadzone będą w czynnym obiekcie Zamawiającego i nie mogą zakłócać 
jego normalnego funkcjonowania, włącznie z wykonywaniem pracy zatrudnionych tam osób, wykonawców 
realizujących powierzonych im prace w ramach innych przetargów/zapytań ofertowych, lub użytkowników zasobów 
archiwalnych, bibliotecznych i odwiedzających z zewnątrz. Przedmiot umowy musi być wykonywany w sposób, 
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który zapewni bezpieczeństwo mienia oraz wszystkich osób znajdujących na obiekcie (w tym min. pracowników, 
osób z zewnątrz). Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe 
w trakcie lub/i w związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz jest 
zobowiązany do ich usunięcia/naprawienia powstałej szkody.

§ 2. Termin realizacji
1. Usługa określona w §1 będzie świadczona przez 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w godzinach pracy 

Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. 
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach konieczności usunięcia nagłej usterki, awarii, które 

usuwane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin obiektów, a także 
posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na 
zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. 

2. Do wykonania usługi wchodzącej w zakres niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się kierować 
wykwalifikowany personel, dysponujący odpowiednią wiedzą oraz wymaganymi uprawnieniami.

3. Wykonawca oświadcza, że, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy oraz osób którymi posługuje się on przy realizacji przedmiotu umowy, w tym szkód wyrządzonych 
osobom trzecim.

5. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy. 

§ 4. Obowiązki Stron, sposób realizacji umowy
1. Wykonawca zapewni obecność dwóch pracowników (hydraulików) w dniach pracy Instytutu od godz. 7:00 do 

godz. 17:00, odpowiedzialnych za wykonywanie czynności konserwacyjnych w obiektach przy ul. Rakowieckiej 4 
i ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie, zaś Zamawiający zapewni tym pracownikom Wykonawcy pomieszczenie 
w bud. przy ul. Rakowieckiej 4.

2. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo zapewnić w okresie trwania umowy dyżur hydraulika w trakcie 
ewentualnych uroczystości okolicznościowych Instytutu (w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy) - 
w wymiarze do 9 godzin dyżuru w okresie trwania umowy. 

3. W przypadku awarii Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o jej wystąpieniu i zabezpieczy dany obiekt 
Zamawiającego przed skutkami awarii (poprzez m.in.: zamknięcie zaworów, odcięcie pionów, wyłączenie zasilania 
instalacji, odcięcie dopływu wody, gazu lub spuszczenie wody z uszkodzonej instalacji itp.) oraz przedłoży 
Zamawiającemu niezwłocznie do weryfikacji i akceptacji kosztorys ofertowy, z obmiarem i określeniem ilości 
roboczogodzin niezbędnych do wykonania prac oraz z kosztami materiałów.

4. Zamawiający w ramach umowy przeznacza kwotę 3 890,24 zł netto plus obowiązujący VAT na usuwanie awarii 
o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zastrzega sobie, że kwota ta nie musi być wykorzysta w całości 
w trakcie trwania umowy. Stawka za roboczogodzinę ……………zł/h zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż w okresie trwania umowy 
upoważniony będzie do zlecenia usunięcia awarii innemu podmiotowi, o ile z Wykonawcą nie dojdzie do 
porozumienia w zakresie kosztów i czasu jej usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji (zabezpieczenie obiektu) w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia 
awarii, natomiast czas jej usunięcia będzie ustalany w trybie roboczym, z uwzględnieniem w szczególności 
wielkości uszkodzeń i zakresu koniecznych do wykonania prac.

6. W sytuacjach awaryjnych powstałych w czasie godzin pracy Instytutu Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
czynności zabezpieczających, natychmiast po uzyskaniu informacji o awarii. Koszt zabezpieczenia awarii 
(niezależnie od czasu jej powstania) mieści się w  ogólnych kosztach umowy i nie stanowi on kosztu zaliczanego 
do puli środków o którym mowa jest w ust. 4 powyżej.

7. W czasie pracy Instytutu od godz. 7:00 do godz. 17:00, osobami upoważnionymi do zgłoszenia awarii są 
pracownicy Zamawiającego (w osobach: ……………………..). 

8. W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (tj. po godzinie 17:00 do godziny 07:00) osobami upoważnionymi 
do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych są pracownicy wymienieni w ust. 7 powyżej, jak również 
pracownicy ochrony obiektów Zamawiającego.

9. W razie sytuacji awaryjnych, wynikłych poza godzinami wymienionymi w ust. 1 powyżej, Wykonawca - na 
wezwanie telefoniczne osób upoważnionych przez Zamawiającego dokonane na numer telefonu Wykonawcy 
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wskazany w ust. 11 poniżej - zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 1 godziny oraz dokonanie skutecznego, 
zgodnego ze sztuką budowlaną zabezpieczenia uszkodzonej instalacji. 

10. W przypadku wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, godzina przyjazdu musi być odnotowana 
w zeszycie konserwatora i potwierdzona przez pracownika ochrony lub zgłoszona inspektorowi robót sanitarnych.

11. Wezwanie telefoniczne wykonawcy lub kontakt z Wykonawcą należy kierować na numer komórkowy 
………………………, e-mail………………….. bądź do osoby sprawującej nadzór ……………………………………

12. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zaobserwowanych (zauważonych) uszkodzeń 
(awarii) instalacji sanitarnych, które skutkują koniecznością wykonania prac remontowych/naprawczych, 
związanych z przywróceniem prawidłowego działania instalacji.

13. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania miejsca po zakończeniu czynności związanych z wykonywaniem 
przedmiotu niniejszej umowy oraz sprzątnięcie i wywiezienie odpadów, w tym toksycznych wymagających 
utylizacji i właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów.

14. Zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej 
dokumentacji technicznej w zakresie instalacji sanitarnych będących przedmiotem umowy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń w celu wykonania prac będących przedmiotem 
umowy.

§ 5. Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w kwocie: netto: 
…… zł, co wraz z należnym podatkiem VAT, daje kwotę brutto: …………….. zł (słownie: ……………), zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

2) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy – wynagrodzenie za realizację danego zlecenia 
szczegółowego - ustalone w oparciu o zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys 
ofertowy Wykonawcy, przy zastrzeżeniu, iż stawka brutto roboczogodziny Wykonawcy nie będzie wyższa 
aniżeli określona w Ofercie Wykonawcy oraz z zastrzeżeniem, iż łączna wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy za realizowane w tym trybie napraw w okresie trwania umowy nie może przekroczyć limitu 
maksymalnego: 3 890,24 zł netto. Zamawiający zastrzega, że kwota ta nie musi być wykorzystana (w części 
lub w całości) w trakcie trwania umowy.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 
faktury z aktualnie obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego stawką podatku..

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, NIP: 525-000-80-40, 
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, NIP: ………………..

4. Zapłata należności realizowana będzie za okres miesięczny, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę 
faktur. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół kontrolny, 
(uwzględniający wpisy dokonane do zeszytu konserwatora), potwierdzający należyte wykonanie usługi w danym 
miesiącu, a w przypadku wystąpienia i usunięcia awarii w danym miesiącu –  również protokół odbioru 
wykonanych prac, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy realizowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na 
fakturze) w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz 
z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem kontrolnym  z wykonanej usługi 
oraz protokołem odbioru, o których mowa w ust. 4 powyżej.  

6. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prawidłowo wystawionej faktury, elektronicznie na adres: 

faktury@pgi.gov.pl przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera lub papierowo na adres: Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00 - 975 Warszawa.

9. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości lub 

części wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
11. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz.424) posiada status dużego 
przedsiębiorcy.

§ 6. Odpowiedzialność
1. Wykonawca od dnia rozpoczęcia świadczenia usług ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, odpowiedzialności 

cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku 
z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać oraz od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 

mailto:faktury@pgi.gov.pl
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z wykonywaniem niniejszej umowy oraz do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu kopii polis 
ubezpieczeniowych ( wraz z dowodem opłacenia składek i OWU) w okresie trwania umowy.

3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik 
nr 3 do umowy.

4. Jeżeli okres ubezpieczenia OC wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest również każdorazowo do przedłożenia aktualnej 
polisy na żądanie Zamawiającego ( w terminie 3 dni od wezwania).

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy 
wykorzystanych do wykonania niniejszej umowy.

§ 7. Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zamówienia szczegółowego (w tym dodatkowego, 
związanego z usunięciem awarii) lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad - w wysokości 0,5% wartości zlecenia szczegółowego brutto za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w przypadku awarii w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 5 i/lub 9 – w wysokości 5,0 % 
miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o jakim mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki;

2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
3.  W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Wykonawcy może żądać zapłaty odsetek 

ustawowych. 
4.  Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary 

umowne. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń 
wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna.

5.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 
umowy. 

6.  Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia zastępczego 
wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

7.  Zamawiający może, w terminie 30 dni odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace 
wykonane w ramach niniejszej umowy do dnia odstąpienia.

8.  Zamawiający, w terminie realizacji umowy tj. w okresie do 3 mc od daty jej zawarcia, może wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w całości lub w części (według uznania Zamawiającego),  w przypadku gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,
2) Wykonawca – choćby faktycznie – zaprzestanie wykonywania działalności, 
3) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki objęte niniejszą umową, w szczególności:

a) opóźnia się z realizacją umowy ponad terminy określone w § 4,
b) nie zabezpiecza obiektów Zamawiającego w sposób należyty w przypadku awarii,
c) nie zabezpiecza zgodnej z umową obsady obiektów Zamawiającego.

9. W okresie trwania umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z umowy, skutkującego znacznym utrudnieniem w funkcjonowaniu obiektu, 
a także w przypadku powtarzających się przypadków nie zabezpieczenia awarii, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia kar 
przewidzianych umową.

§ 8. Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli Stron w formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają min. wprowadzenie istotnych zmian w postanowieniach umowy w związku z okolicznościami 

niezawinionymi przez Wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, których 
nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia, w szczególności: 
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1) zmiany terminu wykonania napraw z przyczyn technicznych, organizacyjnych (np. brak pełnego dostępu do 
terenu robót),

2) konieczność wykonania robót dodatkowych,
3) zmian uzasadnionych względami konstrukcyjnymi lub technologicznymi, przy zachowania standardów jakości, 

funkcjonalności i nowoczesności, gdy przyniosą one wymierne korzyści Zamawiającemu.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne.

2. W przypadku zamiaru realizacji prac przy udziale podwykonawców, Wykonawca winien dokonać zgłoszenia 
podwykonawców Zamawiającemu. Zgłoszenie dokonywane jest na piśmie (pod rygorem nieważności) przed 
przystąpieniem Wykonawcy do prac i winno wskazywać podwykonawcę, szczegółowy zakres i wartość prac.

3.  Umowa zawartą z podwykonawcą nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności 
postanowienia umów podwykonawczych nie mogą określać zasad wymagalności wynagrodzenia i terminu zapłaty 
w sposób uniemożliwiający rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym stosownie do regulacji niniejszej umowy.

4.  Zamawiający w terminie 14 dni od zgłoszenia podwykonawcy jest uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec 
wykonywania robót przez danego podwykonawcę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, 
z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
7. Rozliczenia następować będą w następujący sposób: uiszczenie przez Zamawiającego wynagrodzenia 

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół  (kontrolny/odbioru) uwarunkowane 
będzie przedłożeniem najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności, dowodów zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom oraz oświadczeń wszystkich podwykonawców, którzy zostali 
zgłoszeni Zamawiającemu, o uiszczeniu całego wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ dalszym 
podwykonawcom w związku z realizacją umowy, a tym samym Strony zgodnie postanawiają o przesunięciu 
terminu zapłaty wynagrodzenia – do dnia przedłożenia wspomnianych powyżej dowodów zapłaty i oświadczeń od 
wszystkich podwykonawców.

4. W  przypadku  powstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia na  rzecz podwykonawcy 
z mocy orzeczenia sądu, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na jego rzecz całej kwoty zapłaconej przez niego 
podwykonawcy z tego tytułu, w szczególności wraz z ewentualnymi kosztami, odsetkami.

§ 10.Ochrona danych
1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”. 

3. Wykonawca oświadcza, że stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych. 
4. Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane pracowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu 

mailowego, numeru telefonu.
5. Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

realizacji Umowy w zakresie świadczenia, o którym mowa w § 1 Umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności 
zgodnie z art. 32 RODO. Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o zastosowanych środkach 
technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych 
osobowych.

8. Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych 
w ramach jego organizacji:
a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich 

ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora; 
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d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez 
Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich 
przepisów.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych także po ustaniu 
umowy.

10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma 
obowiązek współdziałania z Zamawiającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w szczególności, o którym mowa w art. 4 
pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie 
pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy iod@pgi.gov.pl, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując 
okoliczności i zakres naruszenia.

12. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane 
osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, 
przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami Umowy. W przypadku zlecenia prac 
podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na 
skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z Umową lub przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym

14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze 
wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych 
i prywatności.

15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.
17. Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia umowne w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z niniejszą umową lub jej realizacją strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy/ Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są 
złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeżeli dotyczy. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2021 roku,
Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający: Wykonawca: 

 ……………………………… …………………………….
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