Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemu
energetycznego zainstalowanego w Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

Załącznik C do SIWZ
Umowa Nr PN/20/18/VAD
zawarta w dniu ………….- w ………………..…, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i
adresem 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP 948-257-51-51, reprezentowanym przez
………………… – ………………….. , zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………..z
posiadającym

siedzibą

NIP………………………

…………………………………….

pod

w

……………….

wpisaną
numerem

do

i

rejestru

adresem…………………..,
przedsiębiorców

………………………….

posiadającym

przez
kapitał

zakładowy w wysokości ……………………………… zł, reprezentowanym przez ……………………..–
………………………… , zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części umowy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem usługi kompleksowej
obsługi technicznej systemu energetycznego zainstalowanego w budynku Centrum Informatyki Resortu
Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1, zwanego dalej „Systemem”, polegającej na:
a) konserwacji Systemu,
b)

naprawie Systemu,

zwanej dalej „Usługą”, w celu sprawnego i niezawodnego funkcjonowania Systemu. Szczegółowy opis
Usługi zawiera Załącznik nr 1 do Umowy,
2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:
Awaria
Dzień Roboczy
Czas Naprawy
Czas Reakcji

Każde nieprawidłowe działanie Systemu, uszkodzenie Systemu
lub elementu Systemu
Dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
Czas od zlecenia Naprawy do jej zakończenia
Czas liczony od wysłania zgłoszenia Awarii do czasu
rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności usunięcia Awarii
(podjęcie kontaktu i próby naprawy zdalnej lub lokalnej oraz
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DTR
Okres rozliczeniowy

Instalacja

Konserwacja

Miejsce prowadzenia

uzyskania szerszych informacji o Awarii) w siedzibie
Zamawiającego
Dokumentacja techniczno - ruchowa
Okres świadczenia usługi kompleksowej obsługi technicznej,
w którym winny być wykonane czynności Konserwacyjne
zgodnie z Załącznikiem nr 1
Zespół połączonych ze sobą Podzespołów lub Urządzeń
stanowiących środek przesyłu sygnałów radiowych, impulsów
elektrycznych, cieczy i gazów
Czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego
działania oraz dobrego stanu technicznego Systemu, z
wyłączeniem Napraw
Miejsce określone w § 1 ust. 1 Umowy

działalności
Naprawa
Ocena stanu

Podzespół

Przywrócenie Systemu do pełnej funkcjonalności w
następstwie Awarii
Udokumentowana w protokole Konserwacji/wykonania
Naprawy kontrola działania Systemu lub jego części według
kryteriów „poprawny/niepoprawny” lub „działa/nie działa”
Najmniejsza mogąca podlegać Wymianie lub Naprawie część
Systemu

Pomiar elektryczny

Pomiar zgodny z obowiązującym prawem w tym zakresie

Przegląd

Czynności oceny stanu i funkcjonowania Urządzeń i Instalacji
wchodzących w skład Systemu w terminach określonych
Umową
Zespół połączonych ze sobą Podzespołów stanowiących
funkcjonalną całość
Kopia danych systemu oświetlenia z baterii centralnej

Urządzenie
Backup centrali
Wymiana

Dokumentacja

Sposób przeprowadzenia Naprawy lub Konserwacji,
przywrócenie Systemu do pełnej funkcjonalności z
przeniesieniem własności nowych Urządzeń lub Podzespołów.
Książka eksploatacji, projekty techniczne, kosztorysy, rysunki,
schematy, wyceny, wykresy, specyfikacje techniczne, plany,
obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte,
zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach
Umowy.
§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 w terminie od dnia
zawarcia umowy do 31.12.2021 r.
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§3
Sposób wykonania– postanowienia ogólne
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Konserwacji i Napraw w terminach określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, potwierdzonych protokołami Konserwacji/ wykonania Napraw/odbioru
Napraw, których wzory stanowią Załączniki nr 3 i 4 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i
należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) dochować obowiązków nałożonych na przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną;
2) dopuszczać do wykonywania Umowy osoby uprawnione, jeżeli uprawnienie takie jest wymagane;
3) wykonywać obowiązki posiadacza odpadów wobec odpadów powstałych przy wykonywaniu
Umowy i postępować z nimi w sposób przewidziany prawem, na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Usługi ilość osób niezbędną do należytego jej
wykonania i ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania.
4. Wykonawca może wykonywać Usługę w godzinach gwarantujących możliwość jej wykonywania w
Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 w przypadku Konserwacji i całodobowo w przypadku
Napraw. Czas przebywania może być na uzasadniony wniosek Wykonawcy przedłużony, w zakresie w
jakim nie jest sprzeczny z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami ruchu osobowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy listę zawierającą
imiona i nazwiska osób wykonujących Usługę w celu przygotowania dokumentów umożliwiających
wstęp na teren Zamawiającego oraz nr rejestracyjny pojazdu, zobowiązując osoby wykonujące Usługę
do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wykonawca aktualizuje listę niezwłocznie po
zaistnieniu zmian pod rygorem odmowy wstępu do Zamawiającego osób nieznajdujących się na liście i
uznania, że do niewykonania Usługi doszło z winy Wykonawcy.
6.

W dniu zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia miejsca prac oraz transportu i
utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia.

7. Wszelkie koszty związane z Konserwacją, w szczególności wymianami Podzespołów podlegających
wymianie z uwagi na zużycie, ponosi Wykonawca.
8. Materiały, Podzespoły i Urządzenia użyte do wykonania Umowy muszą odpowiadać co do jakości
wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania, szczególnie w zakresie budownictwa oraz posiadać
wymagane prawem świadectwa, certyfikaty i atesty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny
być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 Dni Roboczych od daty potwierdzenia zakończenia
Naprawy/Konserwacji.
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9. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do wykonania Umowy materiałów, Urządzeń i
Podzespołów równoważnych wymienianym lub uzupełnianym uznaje się, że Urządzenia, Podzespoły i
materiały równoważne to takie, których parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe
są co najmniej takie same jak dotychczasowe używane w Systemie. Gabaryty Urządzeń, Podzespołów i
materiałów równoważnych muszą umożliwiać ich montaż bez potrzeby modyfikacji Urządzeń lub
Instalacji.
10. Zamawiający w Miejscu prowadzenia działalności udostępni posiadaną dokumentację techniczną
umożliwiającą prawidłowe wykonanie Usługi.
11. Koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych, których okresowa wymiana lub uzupełnienie jest

obligatoryjne dla prawidłowego funkcjonowania Systemu, ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Wykazie
osób, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6, zgodnie z
procedurami, o których mowa w Umowie.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę w
Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6do Umowy.
Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
14. Zmiana, o której mowa w ust. 13, następuje wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia co najmniej takie jak
wymagane były na etapie składania ofert i opisane w warunkach udziału w postępowaniu.
§4
Sposób wykonania – Konserwacja
1. Wykonawca zobowiązany jest do Konserwacji Systemu i wchodzących w jego skład Instalacji i
Urządzeń, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym prawie w tym zakresie, DTR oraz
instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów Urządzeń.
2. W terminie 21 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania czynności Konserwacji
Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym termin rozpoczęcia prac oraz wskaże osoby wykonujące prace
wraz z bezpośrednim numerem kontaktowym do tych osób. Termin wykonania Konserwacji wymaga
akceptacji Zamawiającego.
3.

Szczegółowe warunki wykonywania usługi Konserwacji określone są w Załączniku nr 1 do Umowy
§5
Sposób wykonania – Naprawa

1. Naprawa Urządzenia lub Podzespołu może nastąpić na zlecenie Zamawiającego.
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2. Pracownicy Zamawiającego, których lista zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy,
dokonują zgłoszenia Awarii. Zgłoszenie odbywa się pocztą elektroniczną na wskazany przez
Wykonawcę adres poczty elektronicznej na formularzu zgłoszenia. Wzór zgłoszenia Awarii stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie zgłoszenia Awarii
osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 1) na adres poczty elektronicznej ..............................................
w terminie do 30 minut od momentu przesłania zgłoszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zlecenie Zamawiającego na rozpoczęcie Naprawy przesłane na
adres poczty elektronicznej………………………………… Wykonawcy .
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kosztorys przed upływem
Czasu Reakcji.
5. Wykonawca po dokonaniu Naprawy dokonuje ostatecznej wyceny Usługi w sposób określony w § 8
Umowy, co zostanie zweryfikowane w toku czynności odbioru Naprawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest używać do Naprawy Urządzeń, Podzespołów i materiałów fabrycznie
nowych, oryginalnych, nieregenerowanych, nierefabrykownych i kompletnych o parametrach
wydajnościowych i funkcjonalnych co najmniej takich samych lub wyższych jak elementy
wymieniane.
7. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie Awarii w terminie liczonym od zgłoszenia
wynoszącym:………(zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją w Formularzu Oferty).
8. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia Naprawy w terminach wskazanych w Załączniku nr 1
do Umowy. Czas Reakcji nie wlicza się do Czasu Naprawy. W Czasie Naprawy Wykonawca
zobowiązuje się przeprowadzić test lub w inny sposób potwierdzić, że pełna funkcjonalność Systemu
została przywrócona.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w terminie określonym w Załączniku nr 1,
Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w Czasie Reakcji oraz w terminie przewidzianym na
usunięcie Awarii zastosuje rozwiązanie zastępcze oraz zobowiązuje się do usunięcia Awarii w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. Uruchomienie w pełni funkcjonalnego Systemu
wstrzymuje naliczanie kar umownych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji Sprzętu podlegającego wymianie z wyjątkiem
Naprawy nośników informacji w Systemie (w szczególności dysków twardych) - w tym przypadku
uszkodzone nośniki podlegają wymianie, przy czym uszkodzone nośniki muszą pozostać w siedzibie
Zamawiającego.
11. W przypadku wymiany akumulatora w wyniku Naprawy przed terminem określonym w Konserwacji,
kolejna wymiana nastąpi po 3 latach liczonych od dnia Naprawy
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12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego
likwidację Sprzętu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
13. W przypadku Napraw, których wartość kosztorysowa jest wyższa niż 10 000 złotych akceptacji
kosztorysu po stronie Zamawiającego dokonuje osoba wskazana w § 7ust. 4.
§6
Odbiory Konserwacji i Napraw
1. Realizację Umowy kontroluje się na podstawie zgłoszeń i protokołów z Konserwacji/ wykonania
Naprawy/odbioru Naprawy.
2. Konserwację lub Naprawę uważa się za wykonane po podpisaniu przez obie Strony protokołu
Konserwacji/wykonania Naprawy bez zastrzeżeń. Potwierdzenie czasu zakończenia wykonania
Naprawy w protokole wykonania naprawy stanowi potwierdzenie wykonania Naprawy, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3.

W toku czynności odbioru, w terminie 5 Dni Roboczych od potwierdzenia wykonania Naprawy,
zostanie podpisany protokół odbioru Naprawy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone
niezgodności z Umową Zamawiający odmawia odbioru i zawiadamia o tym Wykonawcę. Wykonawca
musi usunąć niezgodności w trybie napraw § 5 ust. 8.

4. Protokół konserwacji obejmuje wszystkie czynności Konserwacji, jakie w danym Okresie
rozliczeniowym winny być wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
§7
Przedstawiciele Stron
1. Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania Umowy i wykonywania czynności przewidzianych
Umową, w tym w szczególności podpisywania protokołów oraz akceptacji działań Wykonawcy, z
włączeniem czynności określonych w § 5 ust. 13, upoważnione są następujące osoby:
1)

po stronie Zamawiającego:
…………… mail: ...................@.............. tel.: ………… tel. kom:…………………..
…………… mail: ...................@.............. tel.: ………… tel. kom:…………………..

lub inne wskazane na piśmie przez Zamawiającego;
2)

po stronie Wykonawcy:
…………… mail: ...................@.............. tel.: ………… tel. kom:…………………..
…………… mail: ...................@.............. tel.: ………… tel. kom:…………………..

lub inne wskazane na piśmie przez Wykonawcę.
2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) i 2) są upoważnione do zlecania Napraw i podpisywania protokołów
wykonania Naprawy / odbioru Naprawy
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3. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) nie są upoważnione do zmiany postanowień Umowy, jej rozwiązania
lub wypowiedzenia.
4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy
oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę Dyrektora ds. Utrzymania
Infrastruktury Technicznej.
5. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi ……PLN (słownie…)
brutto, w tym:
1) wynagrodzenie za usługi Konserwacji wynosi …………… PLN (słownie…………………) brutto.
2) maksymalne wynagrodzenie za możliwe Naprawy wynosi …………PLN brutto

(słownie:

………………………………………………………………………………………………………..),
2. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1) za usługi Konserwacji będzie realizowana przez
Zamawiającego w 8 częściach, w wysokości ……………….. PLN (słownie: ………………………)
brutto każda, w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po
wykonaniu Konserwacji Systemu, o których mowa w Załączniku nr 1, w każdym z następujących
miesięcy:
1) w 2018 roku w miesiącach: październik, grudzień;
2) w latach 2019-2021 w miesiącach: czerwiec, listopad.
3. Płatność wynagrodzenia za każdą Naprawę nastąpi w terminie do 30 dni od wpływu prawidłowo
wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie zaakceptowanego kosztorysu oraz podpisanego
przez obie Strony protokołu odbioru Naprawy bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury na kwotę, o jakiej mowa w ust. 2, jest zaakceptowany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół Konserwacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonywanie Konserwacji będzie uiszczone po wykonaniu wszystkich czynności
określonych w Załączniku nr 1

do Umowy właściwych dla danego

okresu objętego fakturą i

podpisaniu bez zastrzeżeń przez Strony protokołu Konserwacji, o którym mowa w ust.4.
6. Maksymalna wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 pkt 2) nie musi być w całości wykorzystana w
okresie realizacji Umowy, a stopień jej wykorzystania zależy od ilości i zakresu Awarii jakie
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faktycznie wystąpią oraz
przysługiwało

jakie będzie musiał usunąć Wykonawca. Wykonawcy nie będzie

jakiekolwiek roszczenie w

zakresie niewykorzystania przez

Zamawiającego

maksymalnej wartości określonej w ust. 1 pkt 2).
7. Rozliczenie prac w zakresie Napraw nastąpi kosztorysem opracowanym na bazie KNR (katalogów
nakładów rzeczowych) w oparciu średnie stawki publikowane w wydawnictwach Ośrodka Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Sp. z o.o. „Sekocenbud” dla województwa mazowieckiego, aktualne
(pochodzące z ostatniego wydania) na dzień przygotowania kosztorysu.
8. W przypadku braku pozycji w KNR dopuszcza się wykonanie kosztorysu z zastosowaniem stawek i
narzutów w wydawnictwach „Sekocenbud” w oparciu o przewidywany czas pracy i zużycie
materiałów. Materiały których nie ujęto w wydawnictwach „Sekocenbud” wycenić należy wg
faktycznych/przewidywanych cen zakupu.
9. Rozliczenie dostaw i usług w zakresie Napraw, które nie mieszczą się w katalogu robót budowlanych,
nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu.
10. W każdym przypadku Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, będzie zobowiązany udokumentować
koszty (np. poprzez faktury zakupu, oferty otrzymane od producentów sprzętu, dostawców usług).
11. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenia za diagnozę i ocenę zakresu Napraw
oraz przedstawienie kosztów ich przeprowadzenia.
12. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu poniesionych wydatków.
13. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując, jako nabywcę „Centrum Informatyki Resortu
Finansów”.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w
wysokości 3 % wartości zamówienia, określonej w §

8 ust. 1 Umowy, czyli kwotę:

…………………….. złotych, (słownie: ………………………………) wpłacone/zdeponowane* w
formie pieniądza/gwarancji ubezpieczeniowej* (*niepotrzebne skreślić)
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad:
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1) kwota …………………. zł. (słownie złotych: ……………………….), stanowiąca 70 % wartości
całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty
zakończenia obowiązywania Umowy po wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy.
2) kwota ……………………….. (słownie złotych: …………………………….), stanowiąca 30 %
wartości całości zabezpieczenia, zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po
upływie terminu rękojmi na wymienione Urządzenia lub Podzespoły, po wywiązaniu się przez
Wykonawcę ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa,
płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia,
Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach
wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 Dni Roboczych
przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową
gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie
wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z
gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z
Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do
zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 10
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje kompletność Usługi, prawidłowość jej wykonania, zachowanie parametrów
technicznych Urządzeń i Podzespołów oraz brak zakłóceń w działaniu Systemu. W przypadku
niekompletności Usługi, zmiany parametrów Urządzeń i Podzespołów oraz zakłóceń w działaniu
Systemów ujawnionych w okresie wykonywania Usługi Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia
w terminie przewidzianym dla Naprawy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres określony w ust. 5 na dostarczone w wyniku usunięcia Awarii
Podzespoły i Urządzenia, gwarantując jakość i funkcjonalność Podzespołów i Urządzeń oraz brak
9
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zakłóceń w działaniu Systemu. W przypadku ujawnienia wady w tym okresie Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminach
przewidzianych dla Naprawy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W przypadku konieczności trzeciej Naprawy Urządzenia lub Podzespołu, Wykonawca jest
zobowiązany zaniechać Naprawy i w terminie przewidzianym dla Naprawy określonych w Załączniku
nr 1 do Umowy wymienić je na nowe, wolne od wad.
4. W przypadku udzielania gwarancji przez producenta Podzespołów lub Urządzeń użytych do usunięcia
Awarii Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z nimi ważne dokumenty
gwarancyjne.
5. W przypadku wymiany Urządzenia lub Podzespołu Wykonawca, przy podpisaniu protokołu
Konserwacji / odbioru Naprawy, udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.
6. Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy na każde Urządzenie lub Podzespół dostarczone w
ramach Wymiany oraz materiały użyte do wykonania Usługi oraz modernizacji Systemu.
§ 11
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania Konserwacji w terminach opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00

PLN za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku niewykonania Naprawy w Czasach Naprawy określonych w Załączniku nr 1
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
karę umowną w wysokości 200 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 5 ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
karę umowną w wysokości 200 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

karę umowną w wysokości 20% łącznego

maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego maksymalnego
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
7. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do
naliczania kar umownych należnych na podstawie Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.
10
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8.

Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.

9.

Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.

10. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania
pisemnego potwierdzenia.
11. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć
100% wysokości łącznego maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy.
§ 12
Wypowiedzenie, Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia
gdy:
1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej,
która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale
podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag
Zamawiającego lub też narusza inne postanowienia Umowy i pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia
ewentualnych skutków naruszeń, w ciągu 7 dni nie zastosuje się do wezwania,
a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz w przypadkach określonych w
Umowie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia.
5. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie, jednak nie później, niż w
ciągu 48 miesięcy od zawarcia Umowy.
6. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
wymaga uzasadnienia.
7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
11
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1) Strony zobowiązują się do sporządzenia w terminie 7 dni od dnia odstąpienia/ wypowiedzenia
Umowy protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia odstąpienia od Umowy;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
stwierdzonego protokołem zakresu wykonania Umowy do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od
Umowy;
3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od
Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur,
terminów płatności.
§ 13
Zachowanie poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących
systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Zamawiającego oraz danych osobowych jego
pracowników uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od
formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi
Wykonawca posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć
dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden
pracownik Wykonawcy i inna osoba, którą będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy,
otrzymująca informacje, o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno
w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także
po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także
z ochroną informacji niejawnych.
5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania
informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie
sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne
informacje, które:
1)

wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszającego Umowę;
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2)

były

zatwierdzone

do

rozpowszechniania

na

podstawie

uprzedniej

pisemnej

zgody

Zamawiającego;
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników,
podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy
oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u
Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 5 do Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy.
§ 14
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz zgodnej woli stron.
2. Zmiany Umowy nie stanowią zmiany nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów rachunków
bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy
oraz przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,
2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości
zamówienia określonej w Umowie,
3) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian Umowy,
4) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje

możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
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a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy;
b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
c) niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub
zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie
miały wpływu;
5) stosownie do art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a) jeśli dojdzie do zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług
dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.), które wejdą w życie po
dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia jeżeli zmiana ta wpłynie na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim wypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;
b) jeśli nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych przez obowiązujące przepisy w stosunku do stanu z
chwili zawarcia Umowy, jeżeli zmiana ta wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Do zmiany dojdzie w ten sposób, że Wykonawca po tej zmianie przedstawi
zanonimizowaną listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy wraz ze wskazaniem
procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego umową i wykaże jak zmiana
ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia, w szczególności wykazując stan sprzed zawarcia
Umowy dokumentami z datą pewną. Zamawiający od następnego kwartału zwiększy
wynagrodzenie Wykonawcy różnicę pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem
po zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą, z tym ze jeżeli w
wyniku zmiany mogłoby dojść do przekroczenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 8 ust. 1 Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy, to Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
c) jeśli nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w
stosunku do dnia zawarcia Umowy, jeżeli zmiana ta wpłynie na koszty wykonania zamówienia
14
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przez Wykonawcę. Do zmiany dojdzie w ten sposób, że Wykonawca po zmianie zasad
przedstawi zanonimizowaną listę płac i odprowadzanych składek na powyższe ubezpieczenie
osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy wraz ze wskazaniem procentowego
zaangażowania w realizację zamówienia objętego Umową i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na
koszt wykonania zamówienia, w szczególności wykazując stan sprzed zawarcia umowy
dokumentami z datą pewną. Zamawiający od następnego kwartału zwiększy wynagrodzenie
Wykonawcy o różnicę pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a uiszczanymi składkami
przed zmianą, z tym ze jeżeli w wyniku zmiany mogłoby dojść do przekroczenia łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy przez cały okres obowiązywania
Umowy, to Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z 3-miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
4.

Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane
Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą
dokumentowane. Każda zmiana poprzedzona musi być

zgłoszeniem drugiej Stronie wniosku o

dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej.
5. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 3 Dni
Roboczych od dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej
zmiany.
6. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej celowości.
7. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.
8. Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie zmiany
stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych reprezentantów Stron.
9. Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy o
zmianę Umowy.
10. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających
konieczność dokonania zmiany Umowy.
§ 15.
Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 przenosi na Zamawiającego w całości
autorskie prawa majątkowe do wytworzonej przez niego Dokumentacji dotyczącej Naprawy/Wymiany.
Dokumentacja stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
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2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy,
4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek
inne zmiany),
5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie,
6) prawo do zwielokrotniania, włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez ograniczania warunków
dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla
celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania
lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
7) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 oraz
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w
niniejszej Umowie,
8) prawo do wykorzystywania z Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 do celów edukacyjnych lub
szkoleniowych,
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego
podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego
wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez
Zamawiającego.
§ 16
16
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Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, wymaga każdorazowo
zawiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy z Podwykonawcą w formie pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie
danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja

o

zmianie

danych

dotyczących

Podwykonawców

powinna

zostać

przekazana

Zamawiającemu w terminie jednego Dnia Roboczego.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
6. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z
Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania
przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku
współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi opóźnienie Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w
toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest zobowiązany do wykazania
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki w postępowaniu lub kryteria w stopniu nie
mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z nowym Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w
wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi
opóźnienie Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w
toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest zobowiązany do wykazania
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
kwalifikacyjne w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał
samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji do czasu wykazania przez Wykonawcę
ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków
lub kryteriów, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z
Wykonawcą, stanowi opóźnienie Wykonawcy.
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy jak za działania
własne.
10.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części Przedmiotu Umowy

upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji
Przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.

§ 17
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników i
innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony,
pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy
stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego, pisemnego
powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
4. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, doręczenie korespondencji na adres, o
którym mowa w ust. 3 wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu do Zamawiającego.
6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych
pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile
rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis Usługi
2) Załącznik Nr 2 – wzór „Zgłoszenia Awarii”
3) Załącznik Nr 3 – wzór „Protokół Konserwacji/ wykonania Naprawy”
4) Załącznik Nr 4 – wzór „Protokół odbioru Naprawy”
5) Załącznik Nr 5 – wzór „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”
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6) Załącznik Nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji Umowy

Zamawiający
………………………….

Wykonawca
……………………….

19

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej systemu energetycznego zainstalowanego w Centrum
Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.

Załącznik nr 1
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…
Szczegółowy opis Usługi

System energetyki
1.

1. Czasookres dla energetyki w przypadku Awarii/Naprawy wynosi:
1) Czas reakcji: ……… (zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją w Formularzu Oferty) max. 24h
2) Czas naprawy: max. 24h
Tabela 1. Zakres czynności konserwacyjnych
Lp.

1

Nazwa urządzenia
/ systemu
Rozdzielnie

2

Liczniki

3

Rozdzielnie SN,
NN

Zakresy czynności do wykonania

1. ocena poprawności działania łączników,
2. ocena poprawności działania i układu SZR,
3. ocena poprawności wewnętrznych połączeń
szynowych
4. pomiary elektryczne (do 30 maja 2019, należy
uzgodnić harmonogram wykonywania prac
pomiarowych)
ocena stanu przekładników: napięciowych i prądowych
oraz sprawdzenie poprawności pracy układu
pomiarowego
1. wizualna ocena ogólnego stanu i nasmarowania
styków uziemnika.
2. wykonać po jednej czynności zamknięcia/otwarcia
na wszystkich rozłącznikach i wyłącznikach łącznie z

Terminy wykonania czynności
Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

2 razy w roku tj.

2 razy w roku tj.

2 razy w roku tj.

2 razy w roku tj.

1-15 październik

1-30 czerwiec

1-30 czerwiec

1-30 czerwiec

1-15 grudzień

1-20 listopad

1-20 listopad

1-20 listopad

1-30 czerwiec

1-15 grudzień

1-20 listopad

1-20 listopad

1-20 listopad

1-15 grudzień

1-20 listopad

1-20 listopad

1-20 listopad
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

4

System ogrzewania
dachu

1.
2.

uziemnikami.
ocena oddziaływania podwyższonej temperatury na
obwody główne;
ocena śladów wyładowań niezupełnych na częściach
izolacyjnych;
ocena śladów po prądach upływu na częściach
izolacyjnych;
wizualna kontrola powierzchni styków a w
przypadku wystąpienia śladów niedopuszczalnego
przegrzania (odbarwienie powierzchni) miejsca
stykowe należy oczyścić;
ocena prawidłowego działania mechanicznego i
elektrycznego łączników: przycisków sterowniczych,
urządzeń blokujących, zabezpieczających i
sygnalizacyjnych;
ocena poprawności działania wszystkich,
analizatorów na rozdzielniach typu pac 3000, pac
3200;
ocena poprawności ogrzewania dachu i spustów
dachowych oraz instalacji ogrzewania ramp,
ocena stanu kabli grzejnych;

1- 15 grudzień

1-20 listopad

1-20 listopad

1-20 listopad

2. Elementami systemu energetycznego są:
1) Transformatory typ CTR EM3SAFBB suche żywiczne o mocy 1600kVA każdy - 2 sztuki
2) Rozdzielnie Średniego Napięcia SN 1 i SN 2 typ ROTOBLOK SF + TP producent ZPUE S. A. WŁOSZCZOWA - 2 sztuki
1. Napięcie znamionowe - 24 kV
2. Prąd znamionowy - 400A ; 600A
3. Częstotliwość /liczba faz - 50Hz/3
4. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany – 12,5 kA (1s) i 16 kA (1s)
5. Stopień ochrony IP 4X
21
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6. Rok produkcji 2010
7. Wyposażenie rozdzielni: pole liniowe – rozłącznik SN typu GTRSF 1 24.06.16, pole pomiarowe – rozłącznik SN typu GTR SF 1 24.06 16;
przekładniki napięciowe UZM 24-1; przekładniki prądowe TPU 60.11, pole transformatorowe - rozłącznik SN typu GTR SF 2V 24.06.16;
wyłącznik VD4/R 24.06.16 z zabezpieczeniem REF 610 sztuk 4; przekładniki IP-2480/1A, wyłącznik ABB –sztuk 4podlega naprawie, pełen
test wyłącznika w porozumieniu z ABB pierwszy należy wykonać w 2020 roku Co 10lat/ 2020
3) Rozdzielnie główne Niskiego Napięcia typu SIVACON 8PT SIEMENS - 4 sztuki
1. Napięcie znamionowe łączeniowe – 400V
2. Napięcie znamionowe izolacji – 1000 V
3. Obciążalność znamionowa szyn zbiorczych – 3200A
4. Prąd znamionowy rozdzielni 3200A
5. Układ sieci – TN-C-S
6. Stopień ochrony IP 31
7. Wymiary (mm): wysokość mm – 2200, szerokość mm– 4600 – 6400, głębokość mm – 600-1000
8. Wyposażenie: wyłączniki typu – 3WL1232 3200A, 3WL1225 2500A, 3VL2710, 3VL2716, 3VL2725, 3WL1116 1600A, 3NP1133,
3VL2708, - SIEMENS, analizator PAC 3200, układ SZR , ochrona przepięciowa klasa B - SIEMENS
4) Baterie kondensatorów w rozdzielniach głównych niskiego napięcia numer 3 i 4 - 2 sztuki
1. Regulator baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej Varlogic NR12 Schneider Electric szt. 2
2. Dławiki 3-fazowe typu 3UI32/60; 3x0,75mH;400VACfirma NORATEL szt.10
3. Kondensatory 3-fazowe typu XD 416463360; Qn-30kVar DUKATI MODULO szt.20
4. Przewody i szynoprzewody spinające rozdzielnie
5) Rozdzielnie odbiorowe – 15 sztuk
1. Rozdzielnie UPS nr 1 i 2 Typ SIVACON 8PT produkcji Siemens- 2 sztuki
2.1.1.1.1
Prąd znamionowy 3200A
2.1.1.1.2
Napięcie znamionowe 400V
2.1.1.1.3
Napięcie izolacji 1000V
2.1.1.1.4
Układ sieci TN-S
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1.

2.1.1.1.5
Stopień ochrony IP 31
2.1.1.1.6
Wymiary w mm: długość 4600, wysokość 2200, szerokość 1000
Każda z rozdzielni posiada (w wersji wysuwnej):
1. 2 powietrzne rozłączniki mocy Siemens 3WL 1232 prąd znamionowy 3200A
2. 1 powietrzny wyłącznik mocy Siemens 3WL1225 prąd znamionowy 2500A
3. 3 powietrzne wyłączniki mocy Siemens 3WL1112 prąd znamionowy 1250A
4. 3 powietrzne wyłączniki mocy Siemens 2WL1110 prąd znamionowy 1000A
5. Układ SZR z blokadą mechaniczną zbudowany w oparciu o dotykowy sterownik PLC Pro-face LT3201-A1-D24-C
6. Miernik parametrów sieci Siemens Sentron PAC 3200 z komunikacją sieciową RS 485 i protokołem komunikacyjnym Modbus oraz z
przekładnikami prądowymi 3000/5 15 VA
7. Ochronę przepięciową klasy C (typu 2)

6) Rozdzielnie IT nr 1 i 2 typu SIVACON 8PT – 2 sztuki
1. Napięcie znamionowe łączeniowe – 400V
2. Napięcie znamionowe izolacji – 1000 V
3. Obciążalność znamionowa szyn zbiorczych. – 2500A
4. Prąd znamionowy rozdzielni 2500A
5. Układ sieci – TN-S
6. Stopień ochrony IP 31
7. Wymiary w mm: wysokość– 2200, Szerokość – 4600, Głębokość – 600
8. Wyłączniki typu – 3WL1110 1000A, 3WL1225 2500A, 3VL179616A, 3VL1712 125A, 3VL 5763 630A, 3Vl 1706 63A, 3VL4740 400A –
SIEMENS
9. analizator PAC 3200, układ SZR , ochrona przepięciowa klasa C – SIEMENS

7)

Rozdzielnie Klimatyzacji precyzyjnej nr 1 i 2SIVACON S8 - sztuk 2
1. Napięcie znamionowe łączeniowe – 400V
2. Napięcie znamionowe izolacji – 1000 V
3. Obciążalności znamionowa szyn zbiorczych. – 1600A
4. Prąd znamionowy rozdzielni 1600A
5. Układ sieci – TN-S
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6.
7.
8.
9.

8)

9)

Stopień ochrony IP 31
Wymiary w mm: wysokość – 2200, szerokość – 7200, głębokość– 800
Wyłączniki typu – 3WL1116 1600A, 3VL1702 20A, 3VL1706 63A, 3VL1710100A, - SIEMENS
Analizator PAC 3200, układ SZR , ochronę przepięciową klasa C – SIEMENS

Rozdzielnie odbiorowe TYP SIKUS produkcji Siemens, Instal Block produkcji ZPUE Włoszczowa
1. Napięcie znamionowe 400V
2. Prąd znamionowy 3200A
- 2 sztuki
3. Prąd znamionowy 250A
- 4 sztuki
4. Prąd znamionowy 160A - 5 sztuk
5. Prąd znamionowy 100A - 3 sztuki
6. Prąd znamionowy 25A
- 1 sztuka
Układ sieci TNS (oprócz Rozdzielni Generatorów 1 i 2 gdzie jest układ TNC)
Każda rozdzielnia Generatorów jest wyposażona w powietrzny wyłącznik mocy Siemens w wersji niewysuwanej 3WL 1232 prąd znamionowy
3200A. Ochrona przepięciowa klasy B+C (typ 1+2) w rozdzielniach Rozdzielnia Kabli Grzejnych1-4, Rozdzielnia Systemów Bezpieczeństwa,
Rozdzielnia Dachu i Rozdzielnia Budynek Ochrony. Ochrona przepięciowa klasy C (typ2) w rozdzielniach Rozdzielnia Zewnętrzna , Rozdzielnia
Techniczna , Rozdzielnia Biur , Rozdzielnia Biur UPS, Rozdzielnia Klap Pożarowych. Bez ochrony przepięciowej Rozdzielnia Klap pożarowych 1 i
SZR. Rozdzielnia Wentylacji .2. Rozdzielnie TYP SIKUS produkcji Siemens posiadają SZR z blokadą mechaniczną, zbudowany w oparciu o
kompaktowy sterownik PLC Siemens LOGO RC 230 oraz kompaktowe wyłączniki mocy Siemens 3VL po 2 sztuki w każdej rozdzielni. Rozdzielnia
RKP posiada 3 SZR-y (2 z blokadą mechaniczną, kompaktowymi wyłącznikami mocy Siemens 3VL i sterownikiem Siemens LOGO oraz
1stycznikowym). W rozdzielni typu- Instal Block produkcji ZPUE Włoszczowa występują styczniki. W rozdzielniach gdzie występuje SZR ze
sterownikiem LOGO zasilanie układu sterowania SZR-a realizowane jest Z UPS-ów o topologii VFD Desk POWER 650 VA firmy CHLORIDE z
baterią12V 9Ah. , której wydajność należy sprawdzać.

Wykaz pomiarów do wykonania ogółem:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Pomiar rezystancji uziomów ( roboczych, ochronnych i odgromowych ) - 62 punkty
Pomiar rezystancji izolacji w obwodach 230/400 V – 3 467 (dotyczy liczby wykonanych pomiarów a nie punktów pomiarowych)
Pomiar głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych – 150 punktów
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach 230/400V z zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi ( impedancja pętli zwarcia )
– 1531 punktów
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach 230/400V zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi - 230 punktów
Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego - 98 (liczba dotyczy poszczególnych pomieszczeń a nie poszczególnych punktów pomiarowych)
Pomiar natężenia oświetlenia zewnętrznego mmm -7 ( liczba dotyczy poszczególnych pomieszczeń a nie poszczególnych punktów pomiarowych)
Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego – 80 ( liczba m dotyczy poszczególnych pomieszczeń a nie poszczególnych punktów pomiarowych)
próby napięciowe i stanu izolacji rozdzielni SN 30 pomiarów
badanie izolacji transformatora - 20 pomiary
badanie odcinków linii kablowej SN (izolacja i próba napięciowa) – 19 pomiarów
test wyłączników ppoż – 11 pomiarów
sprawdzenie kompletności szaf/rozdzielni przed podaniem napięcia
orzeczenie z przeprowadzonych pomiarów
pomiary izolacji i ciągłości szynoprzewody
Maty grzejne
W budynku przy oknach znajdują się maty grzejne zasilane z rozdzielni RB produkcji DEVI Devimat DTIF 150 w ilości: 150W - 20 sztuk, 225W 3sztuki, 300W - 2 sztuki regulowane sterownikami Deivreg132 w ilości - 25 sztuk.
Uziemienie i instalacja odgromowa
Na budynku technicznym wykonano instalację odgromową w 1 klasie ochronności – oko siatki zwodów poziomych 5m x 5m .Zwody poziome wykonano
z prętów ocynkowanych o średnicy 8 mm na wysokości około 15 cm powyżej konstrukcji dachu . Zwody poziome zostały rozpięte pomiędzy naprzeciw
ległymi profilami mocowanymi do konstrukcji słupów za pomocą izolatorów oraz śrub rzymskich. Jako zwody odprowadzające zostały zamontowane
przewody miedziane w izolacji wysokonapięciowej połączone z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne. Dla budynku biurowego i ochrony
wykonano instalację odgromową typu niskiego z wykorzystaniem przewodów odprowadzających w izolacji wysokonapięciowej. Dla budynków
wykonano uziom otokowy z bednarki 50x4 mm. Łączna liczba złącz budynków – 35 sztuk.

System ogrzewania dachu
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Zasilanie instalacji grzewczej odbywa się z pod rozdzielnic kabli grzejnych 1,2,3,4 (pkt 8 lit. c) zlokalizowanych na korytarzach w budynku technicznym
w pobliżu wyjść kablowych na dach budynku . W podrozdzielniach tych oprócz aparatury zabezpieczającej zlokalizowana jest automatyka sterująca:
programatory i zasilacze firmy DEVI. Kable grzejne deviflex TM DTCE-30 zasilane są napięciem 230V AC. Instalacja grzewcza składa się z kabli
grzejnych typu Deviflex TM DTCE-30. Przyjęta jednostkowa gęstość mocy elektrycznej wynosi: powierzchni gruntowych (wejścia, podjazd): 300
W/m2, dla dachu : 250 - 270 W/m2. Kable grzejne zgrupowane są w polach: 1-18 (instalacja na dachu) oraz w 19 – 21 (instalacja gruntowa). Kable
grzejne rozłożone są równomiernie na całej dostępnej powierzchni pola grzewczego ze stałym modułem c-c (odstępem między sąsiednimi odcinkami
kabla grzejnego). Sterowanie kabli grzejnych na dachu odbywa się za pomocą termostatów Devireg 850 wyposażonych w zespolone dachowe czujniki
wilgoci i temperatury. Każde pole grzewcze sterowane jest indywidualnie. Jeden termostat steruje dwoma polami grzewczymi (dwustrefowo). W każdym
polu grzewczym znajduje się jeden czujnik dachowy. Sterownik Devireg 850™ posiada wbudowaną wewnętrzną funkcję samokontroli systemu, która
automatycznie dokonuje kontroli prawidłowości działania czujników oraz mikroprocesora. System sygnalizuje stan alarmu dźwiękiem oraz migającą
czerwoną lampką, podświetlenie przycisku „i” również pulsuje.

3.

Oświetlenie – System energetyki

1. Czasookres dla oświetlenia w przypadku Awarii/Naprawy wynosi :
2. Czas reakcji: ……… (zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją w Formularzu Oferty) max. 24h
3. Czas naprawy :
1. 24 h w przypadku oświetlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego
2. 48 h pozostałe oświetlenie wewnętrzne
3. 96 h oświetlenie zewnętrzne
Tabela 1. Zakres czynności konserwacyjnych
Lp.

Nazwa Urządzenia /
systemu /

Zakresy czynności do wykonania

Terminy wykonania czynności
Rok 2018

1

System oświetlenia
zewnętrznego i
wewnętrznego wraz z
oświetleniem awaryjnym i

1. Należy dokonać sprawdzenia poprawności
działania centralki C-Rubic firmy Awex w
przypadku błędów z czasem pracy minimum 2

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

1 raz w roku tj. 1 raz w roku tj. 1 raz w roku tj. 1 raz w roku tj.
1-15
1-30 czerwiec 1-30 czerwiec
1-30 czerwiec
październik
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ewakuacyjnym

godziny należy wymienić baterie
2. ocena oświetlenia awaryjnego z baterią centralną
w przypadku gdy pomiary każdego z
akumulatorów (18 szt. 12V 12Ah) w centralnej
baterii dają niewłaściwe wyniki lub nie trzymania
czasu pracy minimum 1 godziny należy wymienić
uszkodzone akumulatory.

1-15
październik

1-30 czerwiec

1-30 czerwiec

1-30 czerwiec

3. Wykonanie backup centrali
4. w przypadku oświetlenia zewnętrznego
zainstalowanego na słupach: ocena stanu słupów,
, stanu instalacji elektrycznej wewnątrz słupa,
stanu nasmarowania śrub połączeń elektrycznych
wewnątrz słupa, sprawdzenia stanu uziemień
słupów wraz ze stanem nasmarowania połączeń
śrubowych, w przypadku niedostatecznego
nasmarowania śrub połączeń elektrycznych
nasmarować

2. W budynku wykonano następujące rodzaje instalacji oświetleniowych:
1.
instalacje wew. oświetlenia ogólnego
2.
instalacje wew. oświetlenia awaryjnego
3.
instalacje wew. oświetlenia ewakuacyjnego
4.
instalacje oświetlenia zewnętrznego
5.
Oświetlenie sali audio-video
3. Wykaz urządzeń
1.
2.

oprawa 4x18W 251 sztuk w tym awaryjne 57 sztuk (świetlówki liniowe), cCan-lLux E600 PAR, PO
oprawa 2x13W 678 sztuk. w tym awaryjne 20 sztuk (niezintegrowane świetlówki kompaktowe), DLN220
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

oprawa 2x18W 427 sztuk. w tym awaryjne 8 sztuk (niezintegrowane świetlówki kompaktowe),DL220 IP44, CL360
oprawa 2x58W 192 sztuki. w tym awaryjne 81 sztuk (świetlówki liniowe), ISOLUX IP65EVG, CAN-LUX A PAR
oprawa 2x18W 5 sztuk (świetlówki liniowe), IP44
oprawa awaryjna i ewakuacyjna 1x8W 89 120 sztuk. (świetlówki liniowe), HELIOS, HELIOS DS
oprawa 2x36W 20 117 sztuk w tym awaryjne 23 sztuki. (świetlówki liniowe), ISOLUX IP65EVG, CAN-LUX A PAR, HERMETICA
oprawa 1x26W 10 sztuk w tym 3 sztuki awaryjne (niezintegrowane świetlówki kompaktowe)
oprawa 1x50W 8 sztuk (halogeny trzonek GU10 230V)
oprawa ściemniana 2x26/42W 8sztuk w tym 1 awaryjna, (niezintegrowane świetlówki kompaktowe)
oprawa ściemniana 1x50W 102 sztuk (halogeny 12V)
układ baterii centralnej typu – sSlimline E220/5 Bru sztuk 1
centralka oświetlenia awaryjnego model C-Rubic produkcji AWEX sztuk 1

4. Liczba opraw oświetlenie zewnętrzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

oprawa 250W 29 sztuk. (metalohalogeny), Superlight IP65
oprawa 150W 69 sztuk. (metalohalogeny), Superlight IP65 SQUADRA
oprawa 70W 13 sztuk. (metalohalogeny),ADJUST ROUND
oprawa zewnętrzna 1x26W 16 sztuk. (niezintegrowane świetlówki kompaktowe),TOTEM TC-D
oprawa zewnętrzna 1x18W 7 sztuk. (niezintegrowane świetlówki kompaktowe), Rounded Superflach
oprawa zewnętrzna 2x18W 6 sztuk. (niezintegrowane świetlówki kompaktowe), CL360 IP65EVG
oprawa chodnikowa 1x24W 11sztuk. (zintegrowane świetlówki kompaktowe trzonek E27).DASAR 260 ROUND
fundamenty słupowe typu F-150/200 sztuk 60
Słupy S-80-C sztuk 60
świetlówkowe oprawy awaryjne 1x8 W – 34 sztuki. HELIOS,
świetlówkowe oprawy normalne 2x36 W - 93 sztuki w tym 20 sztuk awaryjnych ISOLUX IP65EVG
oprawa halogenowa 500W rampie sztuk 1 . HALOPAK
kanałowe żarowe oprawy 1x60 W IP44, 27 sztuk. Typu oprawa kanałowa LENA
słup z 2 oprawami metalohalogenowymi 400 W. Słup 8 m typu SX produkcji Elmonter wraz z fundamentem betonowym. Sztuk1 Superlight IP65

5. baterie oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego
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1.
2.

2,5Ah 4,8V –82 sztuki
2,5Ah 3,6V – 200sztuk

6. Zakres Napraw
Należy dokonywać napraw opraw oświetleniowych w razie awarii
Usunięcie awarii ma polegać na skutecznej naprawie lub wymianie układów zapłonowych i/lub układów awaryjnych w tym baterii o których mowa w pkt 5
(według opisu poniżej) (oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) tak aby zachować odpowiednią jakość i parametry techniczne pracy oprawy oświetleniowej
podlegającej naprawie. W celu poprawienia jakości pracy opraw oświetleniowych dopuszcza się zmiany techniczno-konstrukcyjne dotyczące w/w układów
opraw oświetleniowych po weryfikacji takich zmian i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.W zakres napraw opraw oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego wchodzą także wszelkie usterki mechaniczne opraw w tym odbłyśników, rastrów, szkieł ochronnych, kloszy, gniazd źródeł światła oraz
mocowań tych gniazd. W przypadku dużych uszkodzeń należy wymienić całą oprawę po uzgodnieniu z Zamawiającym.. Ponadto w przypadku oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego kontrolowanego centralką Awex C-Rubic w razie uszkodzenia tej centralki następowałaby naprawa lub wymiana na nową taką
aby współpracowała z istniejącymi oprawami. W zakres napraw oświetlenia zewnętrznego wchodzi także naprawa lub wymiana uszkodzonych słupów
(wymiana w przypadku dużych uszkodzeń) oraz wymiana fundamentów słupowych w przypadku uszkodzeń (wszystkie działania naprawcze co do rodzaju i
zakresu można realizować po uzgodnieniach z Zamawiającym). Słupy S-80-C są produkcji Elektromontażu Rzeszów w ilości 60 sztuk. fundamenty słupowe
typu F-150/200 w tej samej ilości są produkcji Eltor Rzeszów. Oświetlenie awaryjne wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach
komunikacji wewnętrznej oświetlenie zapewniające natężenie oświetlenia min 1 Lx na drodze ewakuacji. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego są wyposażone
w baterie zasilania awaryjnego pozwalające na minimum 2h działania po zaniku napięcia a czas automatycznego załączania się oświetlenia nie przekracza 2
sekund. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażono w system monitorowania opraw autonomicznych typu Rubic firmy AWEX. Moduły awaryjne w
oprawach współpracujące z centralą monitorującą C-RUBIC firmy AWEX posiadają unikalne adresy za pomocą przewodu komunikacyjnego. Oprawy
komunikują się z centralką zgłaszając wszelkie nieprawidłowości, które są sygnalizowane na wyświetlaczu centralki oraz za pomocą diod LED
umieszczonych na panelu centralki. W celu przeprowadzenia testu lamp awaryjnych i ewakuacyjnych, należy posiadać oprogramowanie specjalistyczne (
aplikacja serwisowa c-rubic). Do zadań wykonawcy należy kontrola baterii centralnej i ewentualna wymiana na wypadek awarii, wymiana przewidziana przez
producenta przypada na 2021.
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Załącznik 2
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…r
………………………………………..
Nazwa firmy serwisującej

Zgłoszenie Awarii
DATA ZGŁOSZENIA:
OSOBA
ZGŁASZAJĄCA:
NAZWA OBIEKTU:
CIRF
ADRES OBIEKTU:
SAMORZĄDOWA 1, 26-601 RADOM
TEL.KONTAKTOWY:
@mf.gov.pl
ADRES e-mail:
Wybór systemu:
System energetyczny
Opis usterki:

………………………………………………………..
Czytelny podpis
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Załącznik 3
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…r
………………………………………..
Nazwa firmy serwisującej

Protokół Konserwacji/ wykonania Naprawy
DATA PROTOKOŁU:
OSOBA SERWISUJACA:
NAZWA OBIEKTU:
CIRF
ADRES OBIEKTU:
SAMORZĄDOWA 1, 26-601 RADOM
TEL.KONTAKTOWY
SERWISANTA:
ADRES e-mail
SERWISANTA:
DATA WYKONANIA
KONSERWACJI/NAPRAWY
GODZINA WYKONANIA
KONSERWACJI/NAPRAWY
Wybór systemu:
System energetyczny

Zakres wykonanych prac zgodnie z przewidzianym
zakresem:……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
Podpis wykonawcy

………………………………………
Podpis przedstawiciela zamawiającego
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Załącznik 4
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…r
………………………………………..
Nazwa firmy serwisującej

Protokół odbioru Naprawy
DATA PROTOKOŁU:
OSOBA SERWISUJACA:
NAZWA OBIEKTU:
ADRES OBIEKTU:
TEL.KONTAKTOWY
SERWISANTA:
ADRES e-mail
SERWISANTA:

CIRF MF
SAMORZĄDOWA 1, 26-601 RADOM

Załączniki do protokołu:……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………
Podpis wykonawcy

………………………………………
Podpis przedstawiciela zamawiającego
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Załącznik 5
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…r

Centrum Informatyki
Resortu Finansów
ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom
Radom, dnia ......./......./20..... r.
………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Nazwa instytucji/firmy

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
Oświadczam, że zobowiązuję się do:
1) nieujawniania jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych,
prawnych, organizacyjnych, budowlano-architektonicznych i planistycznych
dotyczących systemów i sieci informatycznych oraz teleinformatycznych, a także
danych w nich zawartych, z którymi zapoznałam/zapoznałem się w trakcie
obecności u Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i
ich źródła,
2) wykorzystania w/w informacji jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do
nadzoru lub współpracy.
Ujawnienie informacji określonych w pkt 1) jest dopuszczalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa
Zostałem pouczony o treści przepisów :
1.
Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 201 z późn. zm.)
§ 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą
tajemnicą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2.
Art. 266 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
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§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną
pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o
klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem
czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3.
Art. 267 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając
zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenia, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu
informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony,
zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub
oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia
innej osobie.
4.
Art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej
informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie
się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
5.
Art. 268a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp
do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
6.
Art. 269 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
z późn. zm.)
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§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla
obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej,
innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo
zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich
danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo
wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do
automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

…………………………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik Nr 6
do Umowy nr PN/20/18/VAD z dnia………201…r

Wykaz osób uczestniczących w realizacji Umowy
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