
Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/432/2022

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 naprawy, uruchomienia, serwisu i konserwacji systemu 
sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB położonego w miejscowości Leszcze.

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:

1) Usługa naprawy i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy.

2) Usługa serwisu, napraw i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru: 24 miesiące od dnia 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, Wykonawca zrealizował co najmniej dwie (2)  usługi 
wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz dwie (2) usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru 
(SSP), których termin realizacji wynosił co najmniej 12 miesięcy każda, wraz z podaniem przedmiotu prac, daty 
wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie;

2) wymagania dot. osób: będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, 
tj. wymagane jest, aby osoba/y wykonujące konserwacje (każda z osób lub łącznie), posiadały uprawnienia 
elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozorowe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, 
kontrolnopomiarowym zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 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);

3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
4) polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
100 000,00 zł.
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6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

                                                                                                                               najniższa cena

Cena: 100%    Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ------------------------------------------ x 100 pkt.

                                                                                                                   cena oferty badanej

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:

1) 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 
(tj. 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.

2) 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).

3) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz usług” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane usługi zostały wykonane należycie (wystawionymi przez 
podmiot na rzecz którego usługi były wykonane).

4) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz osób” stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, posiadanie uprawień przez osoby wskazane w załączniku nr 4.

11. Termin składania ofert upływa dnia 29 września 2022 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 imię i nazwisko 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.

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.
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16. 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.

17. Inne informacje:
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca oświadczy, że zachodzą wobec 

niego przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów 
(Dz. U. 2022 poz. 835).

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert.

3) Oferty w postępowaniu są jawne.
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez 

zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5) 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 pkt 1 zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

6) 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.

7) 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.

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

9) 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.  

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

na rzecz PIG-PIB. 
12) 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. W przypadku 
nie udowodnienia przez Wykonawcę, że złożona oferta rażąco niskiej ceny poprzez nie złożenie wyjaśnień, 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy przyjmując, że zawiera rażąco niską cenę.   

13) 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.

14) 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.

15) 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. 

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



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

18. 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: 

1) 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;

2) 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;

3) 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;

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

5) 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;

6) 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;

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

8) 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;  

9) 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; 

mailto:biuro@pgi.gov.pl
mailto:iod@pgi.gov.pl


10) 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

Natalia Mosiądz
Warszawa, dnia 21.09.2022 r. 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Usługa naprawy, uruchomienia, serwisu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru 
w budynku apg NAG PIG-PIB położonego w miejscowości Leszcze 20, 62-650 Kłodawa.

1. Lokalizacja budynku będącego przedmiotem usługi:

Leszcze 20; 62-650 Kłodawa
Powiat – Koło; woj. Wielkopolskie.

2. Zakres usługi:

Etap 1 - Usługa naprawy i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru,
Etap 2 – Usługa serwisu, napraw i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru.

3. Termin realizacji:

Etap 1 – do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
Etap 2 – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

4. Zakres usługi:

Etap 1 - Usługa naprawy i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru,
Etap 2 – Usługa serwisu, napraw i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru

5. Szczegółowy zakres:
Opis sytemu:
System sygnalizacji pożaru (ssp) zainstalowany na dwóch kondygnacjach budynku dworku o pow. użytkowej ok. 
506m2. System oparty o adresowalną centralę pożarową FC1002A firmy Siemens z dwiema pętlami dozorowymi. 
Czujki dymu punktowe, wielostanowe typu OP320C montowane w podstawach SO320. Ręczne ostrzegacze pożarowe 
DMN700R montowane w podstawkach DM 787. Do alarmowania akustycznego przewidziano sygnalizatory 
wewnętrzne SA-K5. Dwa warianty alarmowania. Instalacja okablowania ułożona w większości podtynkowo i natynkowo 
w listwach. 
Zestawienie urządzeń:
- centrala sygnalizacji pożaru typu FC 1002A – 1 szt.
- optyczna czujka dymu OP 320C – 23 szt.
- ręczny ostrzegacz pożarowy DMN700R – 3 szt. 
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny SA-K5 – 2 szt.

Etap 1 - Usługa uruchomienia i naprawy systemu sygnalizacji pożaru

Niniejszy zakres winien uwzględniać wszystkie niezbędne czynności związane z ponownym uruchomieniem systemu, 
a w szczególności:
- wymianę akumulatorów (2x7,2Ah/12V) w centrali pożarowej, 
- naprawę lub wymianę jednej czujki dymu (korytarz), 
- wymianę/naprawę sygnalizatora SA-K5 (1 szt.)
- szczegółową diagnozę całości systemu, sprawdzeniem i regulacją połączeń elektrycznych, sprawdzeniem ciągłości linii 
dozorowych itp. 
- sprawdzenie/ewentualne programowanie czasów T1, T2 stopni alarmowych centrali.
- wyszczególnienie ewentualnych innych ujawnionych uszkodzeń elementów systemu wymagających wymiany lub 
naprawy wraz z przedstawieniem kosztorysu ich usunięcia.
-  przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu.
Zamawiający nie dysponuje wiedzą w zakresie ewentualnych zmian haseł dostępu do systemu. 
W sytuacji, gdy niemożliwym będzie naprawa lub pozyskanie czujki dymu Zamawiający dopuszcza jej odłączenie 
i wyprogramowanie.



6. Warunki odbioru i płatności:
Potwierdzeniem zrealizowanej usługi będzie protokół odbioru z przeprowadzonej naprawy i uruchomienia potwierdzony 
przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Etap 2 – Usługa serwisu, konserwacji i napraw

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania całodobowego serwisu, okresowych przeglądów stanu technicznego. 
Czynności winne być realizowanie z należytą starannością zgodnie z wszelkimi przepisami, normami, Specyfikacją 
Techniczną PKNCEN/TS 54-14:2018, zaleceniami producentów w tym zakresie oraz bieżącymi potrzebami.

Zakres obejmuje w szczególności:

1) utrzymywanie w należytej sprawności technicznej całej instalacji sygnalizacji pożaru,
2) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z serwisem technicznym w celu usuwania zgłaszanych przez 

Zamawiającego usterek i awarii instalacji,
3) reagowanie na zgłoszenia całodobowej obsługi systemów oraz podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia 

uszkodzeń i generowania fałszywych alarmów. Maksymalny czas przyjazdu serwisu, przystąpienia do usuwania 
/ustalania przyczyny uszkodzenia/awarii winien nastąpić maksymalnie do 4 - ech godzin od chwili zgłoszenia;

4) usuwanie drobnych usterek i awarii (poprawa mocowań, łączówek, stan styków połączeń okablowania, czyszczenie 
czujek, wymiana bezpieczników, itp.), 

5) diagnozowanie, określanie przyczyn uszkodzeń i awarii, przedstawianie nieodpłatnych kosztorysów/ofert cenowych na 
niezbędne naprawy instalacji i urządzeń będącej przedmiotem umowy. Maksymalny czas ustalenia przyczyny 
uszkodzenia/awarii wraz z przedstawieniem szczegółowego zakresu i kosztorysu/oferty naprawy nie wyniesie więcej 
niż 24 godziny;

6) wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania elementów 
adresowalnych systemu w odstępach trzymiesięcznych przy czym pierwszy przegląd nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
zawarcia umowy.

7) sporządzanie niezbędnych protokołów i potwierdzeń sprawności działania systemu itp.

Zakres czynności okresowe przeprowadzanych raz na kwartał:
a) sprawdzenie i test centralki sygnalizacji pożaru, 
b) producenta jej parametrów układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności: 

• sprawdzenie zasilania centrali oraz wewnętrznych napięć zasilających, 
• sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia, przerwy, pożaru itp.,

c) sprawdzenie linii dozorowych: sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania, minimum 
25% elementów systemu, 

d) sprawdzenie połączeń linii dozorowych: sprawdzenie łączówek, stan styków itp. 
e) sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych.
f) Inne czynności wymagane i określone przez producenta systemu.  

Warunki Płatności:
Rozliczenia kwartalne – co 3 miesiące (8 kwartałów). Potwierdzeniem zrealizowanej usługi będzie sporządzony protokół 
stanu technicznego systemu potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.  



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.26.132.2022 (CRZP/26/965/2022) dotyczące usługi naprawy, uruchomienia, 
serwisu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB w Leszczach.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

Lp.

Przedmiot 
zamówienia

(zgodny z Opisem przedmiotu 
zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego)

Nazwa 
elementu Ilość

Cena 
jednostkowa 

netto
w PLN

Wartość 
netto w 

PLN

Wartość
Podatku VAT

Wartość 
brutto 
w PLN

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

akumulatory 1 kpl. …………. zł ………. zł …………. zł …………. zł
Czujka dymu 1 szt. …………. zł ………. zł …………. zł …………. zł
sygnalizator 

SA-K5 1 szt. …………. zł ………. zł …………. zł …………. zł

Usługa naprawy 
i uruchomienia  
systemu sygnalizacji 
pożaru w budynku apg 
NAG PIG-PIB 
w Leszczach

Pozostałe 
czynności 1 kpl …………. zł ………. zł …………. zł …………. zł

1.

SUMA (pozycja 1) ………. zł …………. zł …………. zł



Lp.

Przedmiot 
zamówienia
(zgodny z Opisem 

przedmiotu zamówienia 
stanowiącym 

Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego)

Nazwa 
elementu Ilość

cena
jednostkowa

usługi
serwisu i

konserwacji
w PLN 

za kwartał

Wartość
usługi 

serwisu i 
konserwacji 

PLN
za kwartał

Wartość
Podatku 

VAT

Wartość 
brutto 

w PLN za 
kwartał

Wartość
brutto 

w PLN za
24 miesiące

1 2 3 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5+6 8=7*(8kw)

Centrala 
sygnalizacji 

pożaru typu FC 
1002A

1
…………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

optyczna czujka 
dymu OP 320C 23 …………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

ręczny 
ostrzegacz 
pożarowy 
DMN700R

3
…………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

sygnalizator 
akustyczny 

wewnętrzny SA-
K5

2
…………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

Usługa serwisu 
i konserwacji 

systemu 
sygnalizacji 
pożaru w 

budynku apg 
NAG PIG-PIB 
w Leszczach

Okablowanie 
systemu 1 kpl …………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

2.

SUMA (pozycja 2) …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł

SUMA (Etap 1, Etap 2) …………. zł …………. zł ……. zł ………. zł ………. zł
Objaśnienia:
(8kw) – 8 kwartałów

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
a) Usługa naprawy i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy.
b) Usługa serwisu, napraw i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru: 24 miesiące od dnia uruchomienia systemu 

sygnalizacji pożaru.

3. Oświadczamy, że podlegamy/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835) Oświadczenie jest aktualne na 
dzień złożenia oferty.

4. W ramach usługi zobowiązujemy się wykonywać przeglądy konserwacyjne co 3 miesiące.

5. Udzielamy gwarancji na wykonane usługi i wymienione elementy systemu na okres …miesięcy (minimum 12 m-cy) 
licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie czynności.

6. Udzielamy gwarancji na działanie systemu oraz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z okablowaniem użytym 
do podłączenia tych urządzeń na okres … miesięcy (minimum 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. 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.

9. 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 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których 



dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

10. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) ……………………………………………..

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

................................, dnia .............................               ..........................................................

podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WYKAZ USŁUG 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

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

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

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: usługę naprawy, uruchomienia, serwisu 
i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB w Leszczach w ciągu ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy 
następujące usługi:

1. Usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ppkt 1) Zapytania 
ofertowego: 

L.p. Przedmiot 
zrealizowanej usługi

Nazwa i adres podmiotu, 
na rzecz którego usługa została wykonana

Data wykonywania 
usługi

1.
usługa polegająca na wykonaniu 
systemu sygnalizacji pożaru (termin 
realizacji minimum 12 m-cy)

2
usługa polegająca na wykonaniu 
systemu sygnalizacji pożaru (termin 
realizacji minimum 12 m-cy)

3
usługa polegająca na konserwacji 
systemu sygnalizacji pożaru (termin 
realizacji minimum 12 m-cy)

4.
usługa polegająca na konserwacji 
systemu sygnalizacji pożaru (termin 
realizacji minimum 12 m-cy)

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



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 na usługę naprawy, uruchomienia, serwisu 
i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB w Leszczach 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 Posiadane uprawnienia

1.

 Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E)
 Uprawnienia elektryczne dozorowe (D) 
w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolopomiarowym 
zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 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);

2.

3.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione osoba/osoby posiadają wymagane uprawnienia.

..........................., dnia .........................                      .................................................                   

podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia Umowy
Umowa nr CRZP/26/965/2022

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.132.2022

zawarta w dniu …………………. 2022 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 2022 r., poz. 1710) 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. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1) Etap: usługę naprawy i uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB 

w Leszczach
2) Etap: usługę serwisu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku apg NAG PIG-PIB 

w Leszczach. 
2. Miejsca realizacji przedmiotu Umowy: apg NAG PIG-PIB w Leszczach, Leszcze 20, 62-650 Kłodawa.



3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy 
z dnia ……….. 2022 r., stanowiące kolejno Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. 

4. Przedmiot Umowy musi być wykonywany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia oraz nie powodować 
zakłóceń w miejscu pracy. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia w mieniu Zamawiającego w trakcie i w związku 
z prowadzonym montażem, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do ich usunięcia. 

5. Każda czynność rozumiana jako serwis, konserwacja lub inna ingerencja w system na wniosek Zamawiającego 
powinna być potwierdzona protokołem sporządzonym przez Wykonawcę oraz wpisana do Książki konserwacji 
i napraw (dostarczonej przez Wykonawcę). 

§ 2. Termin realizacji Umowy

1. Usługa określona w § 1 Umowy będzie świadczona:
1) Etap 1 - 15 dni roboczych od daty zawarcia Umowy;
2) Etap 2 - 24 miesiące od daty zawarcia Umowy.

2. Realizacje przeglądów technicznych i konserwacyjnych odbywać się będą w odstępach trzymiesięcznych przy czym 
pierwszy przegląd nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

3. Prace będą odbywać się w dni robocze w godzinach od 06:00 do 16.00, po uprzednim powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania w przypadkach konieczności interwencji serwisu technicznego 
w celu usunięcia usterki, awarii, które usuwane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

5. Wykonywanie prac poza dniami i godzinami określonymi w ust. 3 powyżej wymaga uprzedniego uzgodnienia 
z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. W zakresie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1) zamówienia Wykonawca zobowiązuje 
się do:
a) wymiany akumulatorów (2x7,2Ah/12V) w centrali pożarowej, 
b) naprawy lub wymiany jednej czujki dymu (korytarz), 
c) naprawy lub wymiany sygnalizatora SA-K5 (1szt.)
d) szczegółowej diagnozy całości systemu, sprawdzeniem i regulacją połączeń elektrycznych, sprawdzeniem 

ciągłości linii dozorowych itp.
e) wykonania okablowania z centrali ssp do centrali alarmowej SSWiN w celu monitorowania alarmów pożarowych 

przez urządzenia firmy świadczącej usługę ochrony podłączenia centrali (fizyczne podłączenie w centrali SSWiN 
przez przedstawiciela firmy realizującej usługę ochrony).  

f) sprawdzenia/ ewentualnego programowanie czasów T1, T2 stopni alarmowych centrali.
g) wyszczególnienia ewentualnych innych ujawnionych uszkodzeń elementów systemu wymagających wymiany lub 

naprawy wraz z przedstawieniem kosztorysu ich usunięcia.
h) przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi systemu.
Zamawiający dopuszcza odłączenie z systemu elementu wskazanego w punkcie b) (czujki dymu) w sytuacji, 
gdy niemożliwym będzie naprawa lub wymiana z uwagi na ograniczoną dostępność (nieprodukowane elementy 
systemu). W takiej sytuacji o niniejszą wartość elementu obniżeniu podlegać będzie kwota określona w 7 ust.1 lit. a) 
Umowy.

2. W zakresie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 2) Zamówienia Wykonawca zobowiązuje 
się do:
a) realizacji Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacjami 

technicznymi w tym zakresie, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej urządzeń, zaleceń producentów 
i ich stanu technicznego,

b) utrzymywanie w należytej sprawności technicznej całej instalacji sygnalizacji pożaru,
c) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z serwisem technicznym w celu usuwania zgłaszanych przez 

Zamawiającego usterek i awarii instalacji,
d) reagowanie na zgłoszenia całodobowej obsługi systemów oraz podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia 

uszkodzeń, awarii i generowanych przez system fałszywych alarmów,



e)  usuwanie drobnych usterek i awarii (poprawa mocowań, łączówek, stan styków połączeń okablowania, 
czyszczenie czujek, wymiana bezpieczników, itp.),

f) diagnozowanie, określanie przyczyn uszkodzeń i awarii, przedstawianie nieodpłatnych kosztorysów/ofert 
cenowych na niezbędne naprawy instalacji i urządzeń będących przedmiotem Umowy,

g) przyjęcia do utylizacji uszkodzonych urządzeń zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie powstałych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy jeżeli zaistnieje taka konieczność (akumulatory itp.),

h) wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych, sprawdzenie prawidłowości działania elementów 
adresowalnych systemu poprzez ich uruchomienie z częstotliwością nie mniejszą niż raz na kwartał (sprawdzenie 
przynajmniej 1/25 ilości elementów instalacji),

i) prowadzenie książki pracy systemu (książka eksploatacji instalacji dla każdej instalacji), do której powinny być 
wpisywane dokonane przeglądy, naprawy oraz stan techniczny instalacji,

j) sprawdzenie centralki sygnalizacji pożaru wg DTR producentów i ich parametrów, 
k) sporządzanie niezbędnych protokołów i potwierdzeń sprawności działania systemu itp.,
l) przestrzegania szczególnych zasad porządkowych, przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie obiektów 

apg NAG PIG-PIB oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające 
z nieprzestrzegania tych przepisów.

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

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu Umowy, 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobą/ami zdolnymi 

do wykonania niniejszej Umowy. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 
6. 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, wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składek, stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

7. 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).

§ 4. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:
1) współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
2) zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są instalacje systemu sygnalizacji 

pożaru i oddymiania w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu Umowy,
3) udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej dokumentacji technicznej 

w zakresie urządzeń objętych przedmiotem Umowy,
4) dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia za należycie i zgodnie z Umową wykonaną usługę. 

§ 5. Nadzór nad realizacją Umowy

1. Osobą upoważnioną do  nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest: ………….., e-mail: 
…………….., nr tel. ……………..

2. Osobą upoważnioną do nadzoru nad realizacją Umowy i podpisywania protokołów odbioru ze strony Wykonawcy jest: 
……………., e-mail: ……………, nr tel.: ………………..

3. Zmiana osób oraz danych teleadresowych wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy, 
a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres poczty elektronicznej.



§ 6. Realizacja przedmiotu Umowy

1. Wszelkie wezwania serwisu technicznego związane z wystąpieniem usterek i awarii należy kierować do Wykonawcy 
na numer stacjonarny/ komórkowy nr …………………., e-mail ………………. (wezwania całodobowe).

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego 
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, lub w przypadku jego nieobecności – przez inną uprawnioną osobę. 
Do telefonicznego zgłaszania usterek i awarii Zamawiającego upoważniony jest także opiekun obiektu.

3. Strony ustalają, że: 
a) maksymalny czas przyjazdu serwisu, przystąpienia do usuwania /ustalania przyczyny uszkodzenia/awarii winien 

nastąpić maksymalnie do 4 - ech godzin od chwili zgłoszenia; 
b) maksymalny czas ustalenia przyczyny uszkodzenia/awarii wraz z przedstawieniem szczegółowego zakresu 

i kosztorysu/oferty naprawy nie wyniesie więcej niż 24 godziny;
c) wezwanie Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych oraz godzina przyjazdu winno być potwierdzone 

w książce eksploatacji SSP przez przedstawiciela Zamawiającego lub opiekuna obiektu, gdy wezwanie nastąpiło 
w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 lit. e) Umowy naprawy, których wartość będzie wynikać z przedstawionych kosztorysów 
każdorazowo będą wymagały akceptacji Zamawiającego, a ich realizacja będzie przebiegać na podstawie odrębnego 
pisemnego zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy realizacji napraw, o których 
mowa w niniejszym ustępie. 

5. Na naprawy wykonane w ramach niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres minimum 
24 miesięcy. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy i jej załączników (drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), koszty napraw, 
wymiany elementów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji (np.: wymiana uszkodzonych 
czujek, elementów kontrolnych i sterujących, okablowania, przycisków, itp.) obciążają Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

8. Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane własną nieostrożnością Zamawiającego, eksploatowaniem 
niesprawnego urządzenia lub nieumiejętną obsługą.

§ 7. Wynagrodzenie i sposób zapłaty

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, za prawidłowe i należyte wykonanie usług objętych niniejsza Umową:
a) Etap 1 - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto: ……… zł, podatek VAT 

w kwocie: ……….., brutto: ……..  zł (słownie: …………………………………….).
b) Etap 2 - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznie kwocie netto: ……… zł, podatek VAT 

w kwocie: ……….., brutto: ……..  zł (słownie: …………………………………….), w tym kwartalne wynagrodzenie 
(co 3 miesiące) w kwocie netto: ……… zł, podatek VAT w kwocie …………., brutto: ……..  zł (słownie: 
………………………………….).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a) zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w formie robocizny, 
materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy umożliwiającego 
uruchomienie systemu.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b) zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w formie robocizny 
i materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty eksploatacji 
i konserwacji tj. kosztów czyszczenia czujek, książki eksploatacji, bezpieczników, kosztów przejazdu i transportu, 
drobnych napraw, o których mowa w § 3 ust 1 lit. e), kosztów utylizacji uszkodzonych urządzeń, kosztów związanych 
z ustaleniem przyczyn uszkodzeń/awarii oraz ich wyceny naprawy. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów napraw 
wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, a zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu 
o postanowienia § 6 ust. 6 Umowy.

3. Zapłata należności realizowana będzie:
a) dla zakresu Umowy określonego w § 3 ust. 1  - jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu 
Umowy,



b) dla zakresu umowy określonego w § 3 ust. 2  - za okres kwartalny (co 3 miesiące), na podstawie wystawianych 
przez Wykonawcę faktur. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy.

4. 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 z wykonanej usługi serwisu 
i konserwacji.

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby urządzeń objętych serwisem i konserwacją 
w przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia części instalacji z eksploatacji (np. brak środków finansowych na 
naprawę, demontaż części instalacji itp.). O wyłączeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zostanie 
obniżone z uwzględnieniem cen jednostkowych usług dotyczących danego wyłączonego urządzenia, określonych 
w Ofercie Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia następuje od następnego miesiąca, w którym nastąpiło 
powiadomienie o konieczności wyłączenia z instalacji.  

7. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40, 
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP: ………….
10. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prawidłowo wystawionej faktury, elektronicznie na adres: 

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

12. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. 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

14. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, 
zawierającą Umowy zlecenie lub Umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania 
przez niego, na potrzeby niniejszej Umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz 
do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie 
przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.

§ 8. Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach Umowy prace oraz wszystkie wymienione 
w ramach realizacji Umowy części, urządzenia i podzespoły od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ww. 
prac, lub prac w ramach których zostały wymienione części, urządzenia i podzespoły.

2. Wykonanie uprawnień z gwarancji  nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.   
3. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień 

z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez wykonawcę 
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie lub od dnia 
usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek zgłoszonych w ramach gwarancji. 

4. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek na własny koszt 
w ustalonym zakresie w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia (poprzez wysłanie wiadomości e-mailem lub faksem 
na adres Wykonawcy) tej usterki lub wady przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia zastępczego 
usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną: 
a) w wysokości dwukrotności łącznego kwartalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy, 

w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do usuwania awarii (ponad czas dojazdu określony w § 6 ust. 3 lit. a) Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 lit. b)  Umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

c) w przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej Umowy, w wysokości 5% łącznego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 
3. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
4. Wykonawca, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, zobowiązuje 

się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.
5. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary 

umowne. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 pkt 

b) Umowy, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 
7. 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.

§ 10. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Etapu 1 i Etapu 2 Umowy ze skutkiem ex nunc, w przypadku:
a) braku możliwości uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru wynikającego z konieczności wykonania większego 

zakresu naprawy niż wskazany w § 3 ust. 1 a koszty z tym związane będą nieakceptowalne przez 
Zamawiającego,

b) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu/czynności konserwacji w uzgodnionym terminie (kwartale),
c) przekroczenia czasu reakcji/terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. a) lub § 4 ust. 3 lit. b) o ponad 24 godziny, 
d) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy 

w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 
e) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 
f) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę. 
2. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy/rozwiązaniu Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie realizował samodzielnie/*przy udziale podwykonawcy – firmy: 
………………………….. – w zakresie poniżej określonego zakresu prac:………………………*(jeżeli dotyczy przy 
zawarciu Umowy) 

2. Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, przy czym ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
(tak jak za działania własne) za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza część wskazaną w ofercie Wykonawcy, bez 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku 
prawnego, przy czym Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż w Umowie, w szczególności w zakresie kar umownych oraz warunków 
wypłaty wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku 
prawnego. 



§ 12. Ochrona danych

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej 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 

niniejszej Umowy w zakresie świadczenia usług, o których mowa w §1. 
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:
1) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
2) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich 

ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
3) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora; 
4) 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 

niniejszej 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 niniejszej 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 niniejszą 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 niniejszej 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.
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§13. Poufność

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy 
wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach związanych z ochroną danych osobowych, a także 
ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności w trakcie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu wszelkich niepodlegających upublicznieniu danych i informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego 
pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku 
wykonywania przedmiotu Umowy,  a w  szczególności danych i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Zamawiającego na szkodę. Obowiązek ten dotyczy także:

a. Rozkładu pomieszczeń
b. Systemu zabezpieczeń
c. Specyfiki działania 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i do nieudostępniania osobom trzecim żadnej niepodlegającej 
upublicznieniu informacji, którą nabył bezpośrednio lub pośrednio w trakcie trwania lub w wyniku wykonania Umowy. 
Niniejsze postanowienie obejmuje również dane osobowe administrowane przez pracowników Zamawiającego, 
wszelkie poufne dokumenty i informacje finansowe, marketingowe, handlowe, techniczne, konsultingowe i inne, w tym 
informacje i dokumenty, które Wykonawca sporządził, przetworzył lub otrzymał w związku z realizacją Umowy. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona 
zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.

4. Informacji poufnej nie stanowi informacja powszechnie znana w chwili ujawnienia, legalnie otrzymana od strony trzeciej 
bez zastrzeżenia poufności oraz ujawniona przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 
co do której obowiązek przekazania wynika z przepisów prawa, orzeczenia lub wezwania właściwych władz. 

5. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów, 
do których ma dostęp w wyniku wykonywania Umowy, w innych celach niż do jej wykonywania.

6. Obowiązek określony w ust. 2 i 3 nie dotyczy: 
1) publicznie dostępnych, 
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem 

do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, 
3) obowiązku ujawnienia wynikającego z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu 
lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego 
rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym 
rozpowszechnieniem.

8. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
zasady poufności, określonej w ust. 2 i 3, przez swoich pracowników i podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych, jeśli dane takie pozyska 
w trakcie lub w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

10. Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy, uzyskujące wgląd w dane osobowe administrowane przez Zamawiającego, 
zobowiązane są posiadać przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, zostać upoważnione przez 
Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać indywidualne zobowiązanie do zachowania 
w tajemnicy danych osobowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszelkich wewnętrznych uregulowań 
Zamawiającego. 

12. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do świadczenia przez niego 
usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W 
żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez 
uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 

13. Wykonawca, po wykonaniu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów, które otrzymał 
od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.



§ 14. Inne postanowienia

1. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzi wobec niego podstawa wykluczenia przewidziana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania przez Wykonawcę ww. wymogu i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wskazanego 

powyżej wymogu.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dokumentów lub wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, 
traktowane będzie jako niewłaściwe wykonywanie Umowy.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem nieważności. 
4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy/ Niniejsza 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.- jeśli dotyczy 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………… 2022 r., 
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru;
4) Załącznik nr 4 – Wydruk KRS/CEIDG z dnia …………….

Zamawiający: Wykonawca:



Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU 

spisany w dniu ……………….r. w ………… dotyczy realizacji umowy sygn. ………………...z dnia ………….….

Strona przekazująca:

…………………………………………………………………………….., reprezentowana przez:

…………………………………………………..

Strona odbierająca:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, reprezentowany przez:

……………………………………………………………..

Niniejszy protokół potwierdza należyte wykonanie konserwacji/przeglądu …………………. w miesiącu …….

Wykonaną usługę konserwacji/przeglądu przyjęto bez zastrzeżeń.

Strona przekazująca: Strona odbierająca:


		2022-09-21T06:41:48+0000
	Natalia Mosiądz




