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Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów 
zaprasza do złożenia oferty na: "Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń 
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie”.

1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń 
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia w III częściach tj.;
Część I - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacji 

w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d. 
Część II - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji 

mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie.

Część III - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Cześć I - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacji 
w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d

W ramach czynności wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:
• Okresowych przeglądów technicznych urządzeń 1 x w ciągu roku, za wyjątkiem 

urządzeń objętych gwarancją przegląd których należy wykonać 2x (dwukrotnie), 
w okresie obowiązywania umowy, potwierdzonych odpowiednim protokołem 
z przeglądu oraz wpisem w Centralnym Rejestrze Operatorów

• Wymagane terminy przeglądów:
1 x przed sezonem letnim (IV/V) oraz dodatkowo 1 x przed sezonem zimowym 
(IX/X/XI) urządzeń objętych gwarancją

• Przeglądu obudowy urządzenia
• Przeglądu połączeń elektrycznych
• Sprawdzenia szczelności układu chłodniczego
• Sprawdzenia ciśnienia pracy na ssaniu i tłoczeniu
• Czyszczenia filtrów powietrza w j ednostce wewnętrznej



• Czyszczenia skraplacza
• Czyszczenia parownika
• Sprawdzenia układu odprowadzania skroplin
• Czyszczenia tacy ociekowej
• Czyszczenia pompek skroplin
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia właściwego działania 

urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego urządzeń
• Innych niezbędnych czynności mających na uwadze zapewnienie prawidłowej 

eksploatacji urządzeń
Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia przedstawiono w tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dwa urządzenia firmy Haier zainstalowane w budynku Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie objęte są 36 miesięczną gwarancją wykonawcy JLM Sp. z o.o., Al. Armii 
Krajowej 4a, 35-307Rzeszów licząc od daty odbioru końcowego tj. od 31.08.2018 r.

Cześć II - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji 
mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie

II. 1. Przegląd okresowy, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji 
mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie ul. Hetmańska 
45d.

W ramach czynności Zamawiający wymaga wykonywania co najmniej:
• Okresowego przeglądu (1 x w roku przed sezonem letnim (IVW)) potwierdzonych 

odpowiednim protokołem z przeglądu
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego działania 

urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego central wentylacyjnych (w obiekcie 

znajduje się 5 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych obsługujących nast. 
pomieszczenia: NW1-archiwa i biblioteki, NW2-dużą salę konferencyjną, NW3 - 3 
małe sale konferencyjne, NW4-2 palarnie, NW5-węzły kierownictwa

• Oceny stanu zespołów wentylacji mechanicznej
• Sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtrów central wentylacyjnych
• Wymiana filtrów -  (filtry w posiadaniu zamawiającego) -  1 x w roku
• Pomiaru prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej
• Kontroli pracy i przetestowania układu automatyki kontrolno-pomiarowej 

sprawdzenia poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń
• Aktualizacji aplikacji oprogramowania sterowników
• Sprawdzenia ustawienia i zamocowania silników elektrycznych
• Sprawdzenia działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie
• Sprawdzenia stanu łożysk wentylatorów, stanu zabrudzenia lamel chłodnicy
• Kontroli sprawdzenia skuteczności i wydajności wentylacji poprzez pomiar prędkości 

przepływu powietrza na kilku wybranych kratkach

II.2. Przegląd okresowy, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji 
mechanicznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20.

W ramach czynności Zamawiający wymaga wykonywania co najmniej:



• Okresowych przeglądów (1 x w roku przed sezonem letnim (IV/V))
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania 

urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego centrali wentylacyjnej
• Oceny stanu zespołów wentylacji mechanicznej
• Sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtra centrali wentylacyjnej
• Wymiana filtra (filtr w posiadaniu zamawiającego) -  1 x w roku
Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia przedstawiono w tabeli stanowiącej 
załącznik nr 1 do zaproszenia.

Cześć III - Przeglądy okresową konserwacja i serwisowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie

W ramach czynności Zamawiający wymaga wykonywania co najmniej:
• Okresowych przeglądów (1 x przed sezonem letnim (IV/V)) potwierdzonych 

protokołami przeglądu -  19 szt.
Okresowych przeglądów (1 x przed sezonem letnim (IVW) oraz 1 x przed sezonem 
zimowym (IX/X/XI) potwierdzonych odpowiednim wpisem w karcie przeglądów 
i konserwacji urządzeń objętych gwarancją 1 szt. -  PR Ropczyce)

• Sprawdzenia i wymiany filtrów
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania 

urządzeń, w tym czyszczenie filtrów powietrza, powierzchni wymienników ciepła, 
płatów wentylatorów, żaluzji układu ssąco-nawiewnego, tacy ociekowej i pompki 
kondensatu

• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego urządzeń
• Przeprowadzania niezbędnych napraw
Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia przedstawiono w tabeli stanowiącej
załącznik nr 1 do zaproszenia.

Lokalizacja urządzeń:
■ PR Dębica, ul. 3-go Maja 2
■ PR Ropczyce, ul. Sienkiewicza 1
■ PR Leżajsk, ul. Mickiewicza 47
■ PR Łańcut, ul. Grunwaldzka 10
■ PR Strzyżów, ul. 8-go Marca 9

10 szt. (przegląd 1 x rok) 
1 szt. (2 x rok)
1 szt. (przegląd 1 x rok)
1 szt. (przegląd 1 x rok)
7 szt. (przegląd 1 x rok)

Urządzenie zainstalowane w budynku Prokuratury w PR Ropczyce -  1 szt. produkcji 
Fujitsu objęte jest 36 miesięczną gwarancją wykonawcy TERMAR Sp. z o.o. 
ul. Wyspiańskiego 18D, 35-11 Rzeszów licząc od daty odbioru końcowego tj.: 2 maja 
2018 r.

Zamawiający wymaga posiadania przez osoby wykonujące czynności przeglądów 
technicznych certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158).

Nomenklatura według CPV:
50.73.00.00-1 -  Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących



2) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku zamówienia
c) zdolności technicznej lub zawodowej,

- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie żaden z nich nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania, a warunek określony w ust. 3) punkt 1.2)c) musi spełniać 
każdy wykonawca.

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3) pkt 4.1), nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych



podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 3) pkt 4.1).

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla 

niniejszego postępowania,
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone 

w art. 24 ust. 1 Pzp,
6. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę wobec którego zachodzą 

przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp :
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 
2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -  Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
498).

7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym



przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnego na dzień składania 
ofert- załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4) punkcie 4 
Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 4) punkcie 4 Ogłoszenia, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 4) punkcie 5 Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 4) punktu 6 Ogłoszenia stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4) punkt 4. Ogłoszenia.

8. Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (w formie 
oryginału) o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.



5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń łub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 
poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie (adres zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d), faksem (numer Zamawiającego: 17 50 61 264) 
lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl).

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
a) w sprawach procedury -  Monika Ogryzek,
b) w sprawach przedmiotu zamówienia -  Jerzy Ogorzałek.

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu

6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7) Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wybór oferty wykonawcy wymaga potwierdzenia na piśmie przez zamawiającego przed 
upływem terminu związania ofertą. Brak takiego oświadczenia zamawiającego 
w powyższym terminie oznacza, że oferta nie została przyjęta i nie doszło o zawarcia 
umowy pomiędzy Stronami. W oparciu o przyjętą ofertę Strony potwierdzają zawarcie 
umowy w formie pisemnej.

8) Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

ogłoszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego
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uprawnienia do wykonania czynności - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dołączone do 
oferty wykonawcy składają w oryginale.

9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 17 kwietnia 2020
r., do godz. 15:30 w formie: (zgodnie z wyborem wykonawcy)
a) pisemnej na adres zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 

45d, 35-078 Rzeszów;
b) na nr fax: 17 50 61 264;
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

10) Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 

ogłoszenia.
2. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego 

i zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie umowy (wynagrodzenie 
ryczałtowe), wartości przedmiotu zamówienia, jaką zamawiający poniesie za jego 
wykonanie.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku.

4. Wysokość oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 
rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę 
kosztów ich prowadzenia. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na 
tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
wykonawca.

5. Oferowane ceny jednostkowe są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Przez cenę brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.l pkt.l ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 178 
z późn zm.)

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena -  waga 100%
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) 
zostaną ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 100 pkt;
gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą 
liczbą punktów

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Wybór oferty wykonawcy wymaga potwierdzenia na piśmie przez zamawiającego 
przed upływem terminu związania ofertą. Brak takiego oświadczenia zamawiającego 
w powyższym terminie oznacza, że oferta nie została przyjęta i nie doszło do zawarcia 
umowy pomiędzy Stronami. W oparciu o przyjętą ofertę Strony potwierdzają zawarcie 
umowy w formie pisemnej.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana ( oryginał dokumentu 
lub notarialnie poświadczona kopia),

c) aktualne zaświadczenie o statusie Autoryzowanego Punktu Serwisowego -  dotyczy 
części I (klimatyzatory Fujitsu i Haier),

d) aktualne zaświadczenie o statusie Autoryzowanego Punktu Serwisowego -  dotyczy 
części III (klimatyzatory KAISAI i Fujitsu),

e) aktualny certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych eazach cieplarnianych fti. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158),

f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności.

13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzory umów stanowią załącznik nr 4A część I, załącznik 4B część II, załącznik nr 4C 
część III do ogłoszenia

15) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
-  Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

16) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

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”, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informuje, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z 
siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów tel. 17 50 61 200, fax 17 50 61 203, 
e-mail: sekretariat@rzeszow.po. gov.pl
Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie jest 
Pan Wojciech Pieniążek, tel. 17 50 61 258 , e-mail iod@rzeszow.po.gov.pl:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę 
przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie” sygnatura PO VII WB 262.42.2020 
prowadzonym w trybie art. 4 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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 ustawowym 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, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-  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 ***;
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:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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.

ZASTĘPCA PROKURA' OKRĘGOWEGO
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Załączniki:
1. Wykaz urządzeń
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Wzory umów



PO VII WB 262.42.2020

UWAGA! WYPEŁNIĆ W CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA 

Załącznik nr 1 — zestawienie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z kalkulacja cenową

L.P. Rodzaj zainstalowanych urządzeń - 
instalacji

Ilość
urządzeń - 

instalacji do 
obsługi

Liczba 
przeglądów 
okresowych 

w roku

Cena
jednostkowa

przeglądu
netto(zł)*

Cena łączna brutto 
(ko.3xkol.4xkol.5xVAT)

1 2 3 4 5 6
Część I Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d

Układ nr 1- 
urządzenia 
Fujitsu

Jednostka zewnętrzna ASJYA72LALH 1 1

Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH 1 1

Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH 29 1

Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH 1 1

Układ nr 2- 
urzadzenia 
Fujitsu

Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH 1 1

Jednostka zewnętrzna ASYA72LATH 1 1

Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH 21 1

Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH 5 1

Układ nr 3- 
urzadzenia 
Fujitsu

Jednostka zewnętrzna ASY 108LALH 1 1

Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH 1 1



Jednostka Wewnętrzna typ ścienny 
ASYA07LATH

24 1

Jednostka Wewnętrzna typ ścienny 
ASYA09LATH

7 1

Układ nr 4- 
urządzenia 
Fujitsu

Jednostka zewnętrzna AS Y108LALFI 1 1

Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH 2 1

Jednostka wewnętrzna typ ścienny 
ASYA07LALH ‘

26 1

Jednostka wewnętrzna typ ścienny 
ASYA09LALH

5 1

Jednostka wewnętrzna typ ścienny 
ASYA12LALH

1 1

Układ nr 5-węzeł 
kierownictwa 
urządzenia 
Fujitsu

AJYA126LALF 1 1

ASYA12LACH 6 1

ASYA14LACH 2 1

ASYA18LATH 4 1

Układ nr 6-sale 
konferencyjne 
małe -urządzenia 
Fujitsu

AJYA72LALF 1 1

ASYA30LATH 2 1

ASYA24LATH 1 1

Układy w 
systemie split 
(serwerownie) 
urządzenia

ARY36U 2 1

AOY36U2 2 1



Fujitsu ARY60UU 2 1

AOY60UU 2 1

ASYA14LC 1 1

AOYR14LC 1 1

Układy w 
systemie split 
CHIGO

KFR -  70GW/Xlc 2 1

Układy w 
systemie split 
HAIER

AS50TBBHRA 2 2

Część I - 
przeglądy

RAZEM

Część II Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej w jednostkach organizacyjnych
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie
przy ul. Hetmańskiej 45d

Wentylator 
dachowy - 
JUWENT

WD-20-TD 900/1400 2 1

Centrale
wentylacyjne
KLIMOR

Nawiewno-wywiewne 5 1



Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
przy ul. Lisa Kuli 20

Centrala 
nawiewna z 
nagrzewnicą 
wodną VTS 
VENTUS

VS-10-R-H/S-T 1 1

Wentylator
dachowy

TH - 800 1 1

Część II -  
przeglądy

RAZEM

Część III Przeglądy okresowe i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury
Okręgowej w Rzeszowie

Urządzenia
klimatyzacyjne

Klimatyzatory typu Split różnych firm (lata 
produkcji 1998-2012)

7 1

Urządzenia
klimatyzacyjne
KAISAI

KFV -  09 7 1

Urządzenia
klimatyzacyjne
KAISAI

K FV - 12 5 1

Urządzenia
klimatyzacyjne
KAISAI

KWF-12HRDI 1 1



Urządzenie
klimatyzacyjne
Fujitsu

ASYG09LMCE 1 2

Część III -  
przeglądy

RAZEM

*W cenie przeglądu należy uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

Data i podpis wykonawcy



Załącznik nr 2
PO VII WB 262.42.2020

/ pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:...................................................................

Adres:.........................................................................................

Tel./faks:....................................................................................

Regon:......................................................NIP:.........................

e-mail:.......................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
"Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie” zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za;

UWAGA! WYPEŁNIĆ W CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA

Część I - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacji 
w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d:

Cena brutto przeglądów okresowych........................................... PLN; słownie PLN

brutto....................................................(zgodnie z kalkulacją podaną w tabeli nr 1 dla części I)

Cena brutto 1 r-g ....................................................PLN
Uwaga! W cenie jednej roboczogodziny należy uwzględnić koszty dojazdu

Łączna cena oferty brutto dla części I = cena przeglądów + cena napraw (cena brutto 

1 r-g x 20 godzin ...........PLN (słownie:................................................................................)

Część II - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji 
mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej:

Cena brutto przeglądów okresowych........................................... PLN; słownie PLN

brutto................................................ (zgodnie z kalkulacją podaną w tabeli nr 1 dla części II)

Cena brutto 1 r-g ................................................... PLN
Uwaga! W cenie jednej roboczogodziny należy uwzględnić koszty dojazdu

Łączna cena oferty brutto dla części II = cena przeglądów + cena napraw (cena brutto 

1 r-g x 10 godzin ...........PLN (słownie:................................................................................)



Część III - Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury 
Okręgowej w Rzeszowie:

Cena brutto przeglądów okresowych........................................... PLN; słownie PLN

brutto.............................................. (zgodnie z kalkulacją podaną w tabeli nr 1 dla części III)

Cena brutto 1 r-g ....................................................PLN
Uwaga! W cenie jednej roboczogodziny należy uwzględnić koszty dojazdu

Łączna cena oferty brutto dla części III = cena przeglądów + cena napraw (cena brutto 

1 r-g x 20 godzin ...........PLN (słownie:................................................................................)

Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę na każde zlecenie zamawiającego w cenie
jednostkowej podanej w ofercie w zależności od jego potrzeb.

2. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zasadach 
określonych w Ogłoszeniu zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
Ogłoszenia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez 
okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Zobowiązujemy się do zapoznania się ze sposobem wykonania obowiązku informacyjnego 
przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie wg 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zwanego 
w skrócie „RODO”, zamieszczonego na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie http://rzeszow.po.gov.pl/, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

....................... , dnia.........................r. .........................................................
(miejscowość) (własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne

osoby/osób/umocowanej/umocowanych 

do reprezentowania wykonawcy)

http://rzeszow.po.gov.pl/


ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 3
PO VII WB 262.42.2020

(nazwa oraz adres zamawiającego)
WYKONAWCA

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 
reprezentowany przez:

Oświadczenie
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji 
i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie”

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu .

2. Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy 
wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych 
w art. 22a Pzp.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez zamawiającego w ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu polegam na zasobach 
następującego podmiotu / następujących podmiotów:

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) w celu 
oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
przedstawiam następujące dokumenty, które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:



2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego:

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą:

Wykaz dokumentów:
a) ......................................................................................................................
b) .......................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................................

d) ..........................................................................................................................................................

e) ........................................................................................................................

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 Pzp .

4. Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp.
Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 
20 lub ust. 5 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na 
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, wykonawca przedstawia następujące 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności:

1)  
2) .................................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności)

5. Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 
Pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp:

1) ..............................................................................................................................
2)  



6. Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia.
Oświadczani, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 
wykluczenia.

1) .............................................................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................................

7. Oświadczenie o nie przedstawianiu informacji wprowadzających w błąd 
zamawiającego, przedstawianiu wymaganych dokumentów oraz nie podejmowaniu 
bezprawnych działań.
Oświadczam, że:
1) wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataił tych 
informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3) wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) wykonawca bezprawnie nie wpływał oraz nie próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogące dać wykonawcy przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......................... dnia.........................r. .........................................................
(miejscowość) (własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne

osoby/osób/umocowanej/umocowanych 

do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 4A
PO VII WB 262.42.2020

Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Łukasz Harpula - Prokurator Okręgowy w Rzeszowie
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP: 813-27-03-518, 
Regon:000000402,

a

WZÓR - UMOWA nr 262/42/2020/1

zawarta w dniu...........................2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:

reprezentowanym przez:

1 )........................................................ - ......................................................
2) ........................................................................ - .....................................................................

którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną
w ......................................................................................  pod nr: ................................
prowadzonym przez .........................................................................................................  oraz,
że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP:.....-..... -..... -..... , Regon:................................. .
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w dalszej części zwanych łącznie Stronami.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U.2019.1843).

§1
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
z należytą starannością przeglądy okresowe i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych 
Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do zaproszenia) 
pn. „Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacji w budynku 
Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d” zwanych dalej 
urządzeniami.
2. Serwis urządzeń obejmuje:

• Wykonanie lx (jednego) przeglądu okresowego urządzeń, za wyjątkiem urządzeń 
objętych gwarancją, których przegląd należy wykonać 2 x (dwukrotnie), w okresie 
obowiązywania umowy, potwierdzonych odpowiednim protokołem z przeglądu oraz 
wpisem w Centralnym Rejestrze Operatorów.

• Wymagane terminy przeglądów: lx przed sezonem letnim (IV/V) oraz 1 x przed 
sezonem zimowym (IX/X/XI) urządzeń objętych gwarancją

• Przeglądu obudowy urządzenia
• Przeglądu połączeń elektrycznych



• Sprawdzenia szczelności układu chłodniczego
• Sprawdzenia ciśnienia pracy na ssaniu i tłoczeniu
• Czyszczenia filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej
• Czyszczenia skraplacza
• Czyszczenia parownika
• Sprawdzenia układu odprowadzania skroplin
• Czyszczenie tacy ociekowej
• Czyszczenia pompek skroplin
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego urządzeń
• Diagnozowanie i usuwanie awarii.

§2
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy będzie przysługiwać następujące wynagrodzenie:

a) za wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wynagrodzenie w łącznej
wysokości ............................  zł brutto (słownie ...........................................),
skalkulowane w oparciu o ceny wskazane w załączniku nr 1 do zaproszenia. 
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 
należytego wykonania przeglądów okresowych urządzeń, w szczególności koszty 
robocizny, dojazdu, kwotę należnego podatku od towarów i usług.

b) za usuwanie awarii urządzeń wynagrodzenie w wysokości.......................zł brutto za
1 roboczogodzinę g. (słownie: .......................................... ). Maksymalna wysokość
wynagrodzenia z tytułu usuwania awarii stanowi wynagrodzenie za 20 roboczogodzin. 
to jest w wysokości................zł brutto (słownie:........................................................).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kwoty wskazanej w §2 
ust. 1 lit b) w sytuacji braku świadczenia usług.

Do kwoty wskazanej w §2 ust. 1 lit. b) zostaną doliczone koszty części zamiennych 
zgodnie z cennikiem wykonawcy obowiązującym na dzień wykonania usługi 
dołączonym do faktury z uwzględnieniem 5% rabatu.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przeglądów okresowych urządzeń zostanie stosownie 
zmniejszone w razie wyłączenia któregokolwiek urządzenia w niniejszej umowie, co jest 
wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia ani 
jakiekolwiek inne roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a będzie płatne w dwóch częściach. Każda z rat 
płatna będzie proporcjonalnie do wykonanych w danym okresie przeglądów, na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu w terminie 21 dni przed 
terminem płatności. Faktury będą wystawiane na podstawie sporządzonego protokołu 
z przeglądu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron, w którym Zamawiający nie 
wniesie żadnych zastrzeżeń co do ich wykonania oraz potwierdzonych wpisem w karcie 
przeglądów i konserwacji urządzeń objętych gwarancją.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b będzie płatne każdorazowo po usunięciu awarii na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 
Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzenie wykonania usługi podpisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego.



5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie płatne na 
rachunek wskazany na fakturze. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.

§3
1. Pierwszy przegląd okresowy urządzeń będzie wykonany nie później niż IV/V przed 

sezonem letnim. Drugi przegląd okresowy urządzeń objętych gwarancją będzie wykonany 
przed sezonem zimowym (IX/X/XI).

2. Awarie będą zgłaszane pocztą elektroniczną lub faksem pod następujące adresy/numer 
.....................Wymagany czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia.

3. Przedstawicielami Stron do wykonania umowy są:

a )  ...............................- przedstawiciel Wykonawcy, tel..................,adres email..........

b )  .............................. - przedstawiciel Zamawiającego., tel.................. ,adres email..........

§4
1. W razie nieterminowego wykonywania któregokolwiek z obowiązków określonych w §3 

ust. 1 lub 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę karę umowną 
w wysokości 0,1% odpowiednio wynagrodzenia wskazanego w §2 ust. 1 lit. a) lub b), za 
każdy dzień zwłoki.

2. W razie powtarzających się reklamacji (co najmniej dwóch w okresie trwania umowy) 
odnośnie nieterminowego wykonywania obowiązków Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy i naliczenia tytułem odszkodowania kary umownej w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia wskazanego §2 ust. 1 lit. a i b.

3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z należności Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy.

4. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 
zastrzeżone kary umowne.

§5
1. Załącznik nr 1 do umowy stanowi integralną część umowy.
2. Umowa została zawarta na okres jednego roku licząc od daty jej podpisania.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie 

sąd .
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 4B
PO VII WB 262.42.2020

Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Łukasz Harpula - Prokurator Okręgowy w Rzeszowie
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP: 813-27-03-518, 
Regon:000000402,

a

WZÓR - UMOWA nr 262/42/2020/11

zawarta w dniu............................... 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:

reprezentowanym przez:

1 )........................................................ - ......................................................
2) ........................................................................ - .....................................................................

którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną
w ......................................................................................  pod nr: ................................
prowadzonym przez .........................................................................................................  oraz,
że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP:.....-..... -..... -..... , Regon:................................. ,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w dalszej części zwanych łącznie Stronami.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz.1843).

§1
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

z należytą starannością przegląd okresowy i konserwację urządzeń wentylacji 
mechanicznej Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 
do zaproszenia) pn. „Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń 
wentylacji mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie” zwanych dalej urządzeniami.

2. Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie 
ul. Hetmańska 45d obejmuje wykonanie co najmniej:
• Okresowych przeglądów (1 x w roku przed sezonem letnim (IV/V)) potwierdzonych 

odpowiednim protokołem z przeglądu
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego central wentylacyjnych
• Oceny stanu zespołów wentylacji mechanicznej
• Sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtrów central wentylacyjnych



• Wymiany filtrów (filtry w posiadaniu zamawiającego) -  1 x w roku
• Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej
• Kontrola pracy i przetestowania układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenia 

poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń
• Aktualizacja aplikacji oprogramowania sterowników
• Sprawdzenia ustawienia i zamocowania silników elektrycznych
• Sprawdzenia działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie
• Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, stanu zabrudzenia lamel chłodnicy
• Kontrola sprawdzenia skuteczności i wydajności wentylacji poprzez pomiar prędkości 

przepływu powietrza na kilku wybranych kratkach
• Diagnozowanie i usuwanie awarii.

3. Serwis urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Rejonowej 
w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20 obejmuje wykonywanie co najmniej:
• Okresowego przeglądu ( L w  roku przed sezonem letnim (IV/V))
• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania urządzeń
• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego centrali wentylacyjnej
• Oceny stanu zespołów wentylacji mechanicznej
• Sprawdzenia stopnia zabrudzenia filtra centrali wentylacyjnej
• Wymiany filtra (filtr w posiadaniu zamawiającego) -  1 x w roku

§2
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy będzie przysługiwać następujące wynagrodzenie:

a) za wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wynagrodzenie
w łącznej wysokości............................zł brutto (słownie............................................ ),
skalkulowane w oparciu o ceny wskazane w załączniku nr 1 do zaproszenia. 
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 
należytego wykonania przeglądów okresowych urządzeń, w szczególności koszty 
robocizny, dojazdu, kwotę należnego podatku od towarów i usług.

b) za usuwanie awarii urządzeń wynagrodzenie w wysokości .......................zł brutto
za 1 roboczogodzinę. (słownie: .......................................... ). Maksymalna wysokość
wynagrodzenia z tytułu usuwania awarii stanowi wynagrodzenie za 10 roboczogodzin. 
to jest w wysokości................zł brutto (słownie:........................................................).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kwoty wskazanej w §2 ust. 1 
lit b) w sytuacji braku świadczenia usług.

Do kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b) zostaną doliczone koszty części zamiennych 
zgodnie z cennikiem wykonawcy obowiązującym na dzień wykonania usługi dołączonym 
do faktury z uwzględnieniem 5% rabatu.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przeglądów okresowych urządzeń zostanie stosownie 
zmniejszone w razie wyłączenia któregokolwiek urządzenia w niniejszej umowie, co jest 
wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia ani 
jakiekolwiek inne roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a) będzie płatne na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu w terminie 21 dni przez terminem 
płatności. Faktury będą wystawiane na podstawie sporządzonego protokołu z przeglądu



podpisanego przez przedstawicieli obu Stron, w którym Zamawiający nie wniesie żadnych 
zastrzeżeń co do ich wykonania.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b) będzie płatne każdorazowo po usunięciu awarii 
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 
Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzenie wykonania usługi podpisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie płatne na 
rachunek wskazany w fakturze. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego.

§3
1. Przegląd okresowy urządzeń będzie wykonany nie później niż IV/V przed sezonem letnim.
2. Awarie będą zgłaszane pocztą elektroniczną lub faksem pod następujące adresy/numer 

.................... Wymagany czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia.
3. Przedstawicielami Stron do wykonania umowy są:

a) - przedstawiciel Wykonawcy, tel............... ,adres email

b) - przedstawiciel Zamawiającego., tel............... ,adres email

§4
1. W razie nieterminowego wykonywania któregokolwiek z obowiązków określonych 

w §3 ust.l lub 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę karę 
umowną w wysokości 0,1% odpowiednio - wynagrodzenia wskazanego w §2 ust. 1 lit. a) 
lub b) za każdy dzień zwłoki.

2. W razie powtarzających się reklamacji (co najmniej dwóch w okresie trwania umowy) 
odnośnie nieterminowego wykonywania obowiązków Zamawiający będzie uprawniony 
do odstąpienia od umowy i naliczenia tytułem odszkodowania kary umownej w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia wskazanego §2 ust. 1 lit. a i b

3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z należności Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy.

4. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 
zastrzeżone kary umowne.

§5
1. Załącznik nr 1 do umowy stanowi integralną część umowy.
2. Umowa została zawarta na okres jednego roku licząc od daty jej podpisania.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie 

sąd.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 4C
PO VII WB 262.42.2020

Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Łukasz Harpula - Prokurator Okręgowy w Rzeszowie
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje posiada numer NIP: 813-27-03-518, 
Regon:000000402,

a

WZÓR - UMOWA nr 262/42/2020/III

zawarta w dniu........................... 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:

reprezentowanym przez:

1) ........................................................................ - .....................................................................

2 ) .........................................................- ......................................................
którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą 
zarejestrowaną
w ......................................................................................  pod nr: ................................
prowadzonym przez ......................................................................................................... oraz,
że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP:....-...... -..... -..... , Regon:................................. ,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w dalszej części zwanych łącznie Stronami.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843)

§1
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

z należytą starannością przeglądy okresowe i konserwację urządzeń chłodniczych 
zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do 
zaproszenia) pn. „Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej 
w Rzeszowie” zwanych dalej urządzeniami.

2. Serwis urządzeń obejmuje wykonywania co najmniej:
• Okresowych przeglądów (1 x przed sezonem letnim (IVW) potwierdzonych protokołem 

przeglądu- 19szt.
• Okresowych przeglądów (1 x przed sezonem letnim (IV/V) oraz 1 x przed sezonem 

zimowym (IX/X/XI) potwierdzonych odpowiednim wpisem w karcie przeglądów 
i konserwacji urządzeń objętych gwarancją -1 szt. -  PR Ropczyce)

• Czyszczenie filtrów



• Czynności zapobiegawczych niezbędnych dla zapewnienia dobrego działania urządzeń, 
w tym czyszczenie filtrów powietrza, powierzchni wymienników ciepła, płatów 
wentylatorów, żaluzji układu ssąco-nawiewnego, tacy ociekowej i pompki kondensatu 
i in.

• Oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego urządzeń
• Przeprowadzanie niezbędnych napraw
• Diagnozowanie i usuwanie awarii.
• Bezpłatne sporządzenie opinii technicznej urządzenia w razie jego przeznaczenia do 

likwidacji

§2
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy będzie przysługiwać następujące wynagrodzenie:

a) za wykonanie przeglądów okresowych urządzeń wynagrodzenie w łącznej wysokości
............................ zł brutto (słownie: .......................................... ), skalkulowane w
oparciu ceny wskazane w załączniku nr 1 do zaproszenia. Wynagrodzenie to obejmuje 
wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu należytego wykonania 
przeglądów okresowych urządzeń, w szczególności koszty robocizny, dojazdu, kwotę 
należnego podatku od towarów i usług.

b) za usuwanie awarii urządzeń wynagrodzenie w wysokości .......................zł brutto
za 1 roboczogodzinę. (słownie: .......................................... ). Maksymalna wysokość
wynagrodzenia z tytułu usuwania awarii stanowi wynagrodzenie za 20 roboczogodzin 
to jest w wysokości................zł brutto (słownie:........................................................).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kwoty wskazanej w §2 ust. 1 
lit b) w sytuacji braku świadczenia usług.

Do kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b) zostaną doliczone koszty części zamiennych 
zgodnie z cennikiem wykonawcy obowiązującym na dzień wykonania usługi dołączonym 
do faktury z uwzględnieniem 5% rabatu.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przeglądów okresowych urządzeń zostanie stosownie 
zmniejszone w razie wyłączenia któregokolwiek urządzenia w niniejszej umowie, co jest 
wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia ani 
jakiekolwiek inne roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a będzie płatne w dwóch częściach. Każda z rat 
płatna będzie proporcjonalnie do wykonanych w danym okresie przeglądów, na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu w terminie 21 dni przed 
terminem płatności. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu z przeglądu 
podpisanego przez przedstawicieli obu Stron, w którym Zamawiający nie wniesie żadnych 
zastrzeżeń co do ich wykonania oraz potwierdzonych wpisem w karcie przeglądów 
i konserwacji urządzeń objętych gwarancją.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b) będzie płatne każdorazowo po usunięciu awarii 
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 
Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzenie wykonania usługi podpisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie płatne na 
rachunek wskazany na fakturze. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.



1. Pierwszy przegląd okresowy urządzeń będzie wykonany nie później niż IV/V przed 
sezonem letnim. Drugi przegląd okresowy urządzeń objętych gwarancją będzie wykonany 
przed sezonem zimowym (IX/X/XI).

2. Awarie będą zgłaszane pocztą elektroniczną lub faksem pod następujące adresy/numer 
.....................Wymagany czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia.

3. Przedstawicielami Stron do wykonania umowy są:

a )  ...............................- przedstawiciel Wykonawcy, tel................ ,adres email..........

b )  .............................. - przedstawiciel Zamawiającego., tel................. ,adres email..........

§4
1. W razie nieterminowego wykonywania któregokolwiek z obowiązków określonych w §3 

ust. 1 lub 2, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 0,1% odpowiednio - wynagrodzenia wskazanego §2 ust. 1 lit. a) lub b), za 
każdy dzień zwłoki.

2. W razie powtarzających się reklamacji (co najmniej dwóch w okresie trwania umowy) 
odnośnie nieterminowego wykonywania obowiązków Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy i naliczenia tytułem odszkodowania kary umownej w wysokości 
20% łącznego wynagrodzenia wskazanego §2 ust. 1 lit. a) i b).

3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z należności Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy.

4. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 
zastrzeżone kary umowne.

§3

§5
1. Załącznik nr 1 do umowy stanowi integralną część umowy.
2. Umowa została zawarta na okres jednego roku licząc od daty jej podpisania.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie 

sąd.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


