Sygn. post. nr NZP-244-38/2019

Dot. wniosku Nr CRZP-240-464/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na: usługa monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku biblioteki dokumentów geologicznych w Halinowie.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia
31 marca 2020 roku.

5.

Wymagania dla Wykonawców:

1)

doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi
odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, realizowanej przez okres minimum 6 miesięcy z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

2)

wymagania dot. osób: nie dotyczy,

3)
6.

wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium Cena - 100%
najniższa cena
Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 100 pkt.

Sposób obliczenia wartości punktowej:

7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian) stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać
na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na
które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum
(w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający
zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać
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za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570). Wykonawca mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) Wykaz usług, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Termin składania ofert upływa dnia 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica
przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał inne zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej
oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie
zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
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15. 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”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000,
fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl,
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty
elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku biblioteki dokumentów geologicznych w Halinowie, sygn. postępowania: NZP-244-38/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie
niezbędne do wykonania tej umowy,
4) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z
niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa,
5) 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. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem,
6) 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,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) 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,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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− 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.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
______________________
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 12.04.2019 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Świadczenie usługi monitoringu pożarowego przy użyciu należącego do Wykonawcy lub pozostającym w jego dyspozycji urządzeniu transmisji alarmów na monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji
pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji technicznej, tworzenie baz danych i ich aktualizacja, serwis i konserwacja), w budynkach Zamawiającego w Halinowie przy ul. Okuniewskiej
1.

2.

Miejsce realizacji zamówienia: obiekt PIG - PIB w Halinowie ul. Okuniewska 1.

3.

Termin wykonania zamówienia: usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia
31 marca 2020 roku.
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

PROCEDURY ALARMOWE DLA OBIEKTU CHRONIONEGO W SYSTEMIE MONITORINGU
POŻAROWEGO
I. Alarm pożarowy pierwszego stopnia
1. Pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizacje alarmu pożarowego I stopnia przez
centralę pożarową. Alarm ten powinien być potwierdzony przez obsługę (ochronę) obiektu w ciągu czasu T1 (~30 sek.). Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II
stopnia (transmitowanego do PSP).
2. Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali w
ciągu czasu T2 (czas opóźnienia ~1÷5 min.) w celu jego wykasowania. Przekroczenie tego
czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.
3. Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia T2 (czas opóźnienia), w przypadku rzeczywistego zagrożenia, można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego
ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.
Jeżeli system monitoringu pożarowego podłączony jest do zaworu kontrolno-alarmowego Stałego Urządzenia Gaśniczego, to każde zadziałanie SUG spowoduje wysłanie alarmu II stopnia do
Straży Pożarnej.
II. Alarm pożarowy drugiego stopnia
• Alarm jest przesyłany do STRAŻY POŻARNEJ oraz do STACJI TECHNICZNEJ
• STRAŻ POŻARNA podejmuje działania wg własnych procedur.
• STACJA TECHNICZNA telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.
• STACJA TECHNICZNA telefonuje do dyspozytora STRAŻY POŻARNEJ przekazując informacje uzyskane ze strony OBIEKTU.
1.

Alarm pożarowy drugiego stopnia z obiektu czasowo odłączonego
• Alarm jest przesyłany tylko do STACJI TECHNICZNEJ.
• STACJA TECHNICZNA powiadamia STARAŻ POŻARNĄ o pożarze w przypadkach kiedy:
• Obiekt potwierdzi zaistnienie pożaru.
UWAGA: W przypadku rzeczywistego wystąpienia pożaru pracownicy i inne osoby przebywające na chronionym obiekcie zobowiązane są do powiadomienia Straży Pożarnej.
Po alarmie II - stopnia (fałszywy i pewności braku zagrożenia) należy wykasować alarm II stopnia doprowadzając centralę pożarową w do stanu czuwania.

2.

Alarm techniczny (zanik napięcia, uszkodzenie SSP i uszkodzenie systemu transmisji).
• Alarm techniczny jest transmitowany do STACJI TECHNICZNEJ.
• STACJA TECHNICZNA natychmiast telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.
• STACJA TECHNICZNA powiadamia właściciela/zarządcę budynku lub konserwatora
systemu sygnalizacji pożaru w przypadku alarmu „uszkodzenie CSP”.
• STACJA TECHNICZNA powiadamia Serwis w przypadku uszkodzenia systemu transmisji
alarmów.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

..........................................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

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

O F ER T A
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-38/2019 (CRZP-240-464/2019) dotyczące: usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku biblioteki dokumentów geologicznych
w Halinowie, składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

……….. zł netto (cena za 1 m-c świadczenia usługi) + VAT w kwocie ……….. zł = ……….. zł brutto.
2. Zobowiązujemy się świadczyć usługę będącą przedmiotem zamówienia od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 marca 2020 roku.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a.

Wykaz usług,

b.

………………………………………….,

c.

……………………………………………

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

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

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ USŁUG
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku biblioteki dokumentów geologicznych w
Halinowie, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 4 (czterech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5. ppkt1) niniejszego zapytania ofertowego.
Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.

1.

Przedmiot
zrealizowanej usługi

Nazwa i adres podmiotu,
na rzecz którego usługa została
wykonana

Data wykonania usługi
(od...do...)

Usługa
monitorowania
lokalnego
systemu
sygnalizacji pożaru

Usługa
monitorowania
lokalnego
systemu
sygnalizacji pożaru
2.

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane
należycie.
W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania
dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.
.................., dnia ......................

.............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
UMOWA nr ………………….l

zawarta w dniu …………………. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon:
000332133, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” lub „PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką …………………, z siedzibą w ……………… przy ulicy …………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy……………………… w …………….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………., NIP …………, Regon ……………, kapitał zakładowy
…………………, reprezentowaną przez: …………..…………..…………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ……………. zam. ……………., ul. …………… działającym/ą działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
………………, adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP:……………., Regon
………………, reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy …………………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią …………… zam. ……………….., ul. ……………działającym/ą działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
……………, adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP: ……………, Regon
……………, reprezentowanym/ą przez: ………………………… (na mocy ……………………………)
panem/panią ……………… zam. ……………….., ul. ………… działającym/ą działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
……………, adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP ………………, Regon
……………., reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ……………………, adres: ………………, NIP: …………….., Regon:…………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
*Jeśli dotyczy
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIG-PIB (Załącznika nr 1 do Zarzą9
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dzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
PIG-PIB), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę przy użyciu należącego do
niego (lub pozostającym w dyspozycji na podstawie innego tytułu prawnego niż własność)
urządzenia transmisji alarmów usługi monitoringu lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru (dalej
jako: SSP) w budynku Biblioteki Oryginałów Dokumentów Geologicznych w Halinowie ul.
Okuniewska 1, przy uwzględnieniu: istniejących zabezpieczeń Zamawiającego (opisanych w
załączniku nr 1 do umowy - Opisie przedmiotu zmówienia) - poprzez monitorowanie sygnałów
lokalnego systemu alarmowego pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowym z
pollingiem i telefonicznym) zgodnie z procedurami alarmowymi określonymi w załączniku nr
1a do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że zaprogramowane opóźnienie w systemie sygnalizacji pożaru
(pomiędzy alarmem pożarowym I-go stopnia i alarmem II-go stopnia) wynosi 6 minut. Odpowiedzialność za skutki zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w czasie trwania tego opóźnienia
nie obciąża Wykonawcy. W pozostałym zakresie Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za
szkody wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do wysokości rzeczywistej szkody Zamawiającego.
§ 2. Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy we wszystkie dni tygodnia,
przez całą dobę przez okres …………………….., licząc od dnia następnego po podpisaniu bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego po podłączeniu centrali, o której mowa w §1 ust.1 i przetestowaniu całego systemu, w tym:
a) zamontować i podłączyć centralę do lokalnego systemu alarmowego pożaru Zamawiającego - w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
b) sprawdzić transmisję alarmów/ tj. przetestować cały system w ciągu 7 dni od momentu
podłączenia lokalnego systemu alarmowego pożaru do centrali (tj. udostępnianych
Zamawiającemu urządzeń).
2. Podłączenie przez Wykonawcę urządzenia transmisji alarmów do systemu Zamawiającego
wraz z testami z transmisji potwierdzać będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez
Strony najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru i podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Świadczenie usługi monitoringu w danym miesiącu wykonywania umowy potwierdzać będzie
protokolarnie każdorazowo wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego (wskazany w §7
umowy), na podstawie miesięcznego wykazu sygnałów schodzących do stacji monitorowania z lokalnego systemu pożarowego przyjętego bez zastrzeżeń.
4. Strony ustalają, że wszystkie rozmowy prowadzone z operatorami Wykonawcy będą rejestrowane przez system rejestracji połączeń.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy,
szczególności:

w

ramach

wynagrodzenia

ustalonego

w

§

5,

należy w

1)

terminowe rozpoczęcie i zakończenie prac w zakresie objętym przedmiotem umowy,

2)

monitorowanie poprzez przyjmowanie przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów i
bezzwłoczne przekazywanie odpowiedniej Komendzie Miejskiej PSP - sygnału pożaru głównego informującego o pożarze (tj. sygnału drugiego stopnia aktywującego w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów),
10
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3) wykonywanie czynności w zakresie przyjmowania, rejestrowania i przekazywania, nastąpi w
zależności od stanu zagrożenia, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 2 – procedura
alarmowa dla obiektu chronionego w systemie monitoringu pożarowego, osobie wskazanej
przez Zamawiającego lub na całodobowe numery Zamawiającego (22) 45920 00 poniższych
sygnałów:
1. sygnału głównego (alarm II stopnia) informujący o pożarze;
2. uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru;
3. zaniku zasilania;
4. włamania do urządzenia transmisji alarmów UTA i przerwania połączenia pomiędzy
UTA, a centralą sygnalizacji pożaru.
4) dbałość o należyty stan techniczny centrali, w tym przeprowadzanie jej systematycznych
przeglądów i kontroli , jak również do podjęcia działania w ciągu 4 godzin od chwili
wykrycia lub zgłoszenia przez Zamawiającego jej uszkodzenia.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) umożliwienie Wykonawcy wstępu na teren, objęty przedmiotem umowy,
2) terminowe przystąpienie do czynności związanych z odbiorem, o którym mowa w § 2 ust.2
powyżej oraz dokonanie zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z § 5,
3) zawiadamianie Wykonawcy o ważnych wydarzeniach mogących mieć znaczenie dla usługi
monitorowania, np. instalacji innych urządzeń mogących zakłócić działanie centrali (urządzenia transmisji alarmów), zmianach parametrów linii telefonicznej podłączonej do centrali
monitoringu pożarowego (UTA) czy też o konieczności czasowego odłączenia monitorowanego obiektu,
4) dopilnowanie, aby po zakończeniu każdego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru w odniesieniu do urządzeń Zamawiającego firma konserwująca ten system/ jej konserwator wygenerował za wcześniejszym uprzedzeniem Wykonawcy i Komendy Miejskiej PSP sygnał pożarowy
II-go stopnia - celem potwierdzenia sprawności systemu,
5) uaktualnianie danych adresowych i kontaktowych obiektu,
6) poinformowanie Wykonawcy o wyłączeniu centrali sygnalizacji pożaru, co skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi i wstrzymaniem opłaty abonamentowej oraz poinformowanie właściwej Komendy PSP o zaprzestaniu monitorowania obiektu przez Wykonawcę,
7) udostępnienie Wykonawcy lokalu serwerowni w celu demontażu oddanej Zamawiającemu
do używania centrali monitoringu pożarowego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy, przy czym demontaż nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od momentu rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy.
§ 5. Wynagrodzenie
1. Z tytułu usług objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie płatne
z
zachowaniem
miesięcznych
okresów
rozliczeniowych.
Miesięczny koszt udostepnienia urządzenia transmisji alarmów, marka ……………...., model
…………..…….., rok produkcji ………………... wraz z usługą monitorowania wynosi łącznie:
.……….. zł netto (cena za 1 m-c świadczenia usług) + VAT w kwocie ……….. zł = …….….. zł
brutto, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W
wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, uwzględniając wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy, w
szczególności łącznie z: konserwacją, przeglądami i naprawą centrali oraz demontażem centrali w przypadku rozwiązania/ wygaśnięcia umowy oraz wszelkie inne, nie wymienione w
umowie czynności zmierzające do jej prawidłowej realizacji.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. Strony przyjmują jako okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, w przypadku zaś niepełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi, wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie z uwzględnieniem proporcjonalnie
obniżonej opłaty abonamentowej stosownie do czasokresu trwania niepełnego miesiąca kalendarzowego podlegającego rozliczeniu pomiędzy Stronami.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, nie później
niż w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (tak jak § 2 ust. 3).
4. Za miejsce i czas spełnienia płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu przez
Zamawiającego (obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego).
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40, Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP: ………………..……
6. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego.
§ 6. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy liczony za cały
okres na jaki została ona zawarta, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego,
2) z tytułu opóźnienia w podjęciu działań od chwili wykrycia lub zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia centrali (ponad czas dojazdu określony w § 3 pkt. 4 ), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 60 minut opóźnienia,
3) z tytułu opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia transmisji alarmów ponad czas wskazany
w § 9 ust. 3 poniżej, w wysokości 10% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej umowy, w wysokości 10% łącznego
miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę pozostaje niezależny tak od wysokości
poniesionej przez Zamawiającego szkody jak i samego faktu zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.
3. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne.
§ 7. Wypowiedzenie umowy
1.

Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę z ważnych powodów - z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym
że w przypadku określonym w § 4 pkt 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia Stron związane z realizacją umowy, winny być
kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie niniejszej umowy. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uzna12
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nia za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
3. Wszelkie zmiany zapisów umowy (w tym zakresu rzeczowego umowy) mogą być dokonywane
na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze Stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem nie przekroczenia limitów dla trybu w którym została zawarta
niniejsza umowa określona ustawą Prawo zamówień publicznych.

4. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6. Wszelkie zobowiązania, zawarte w niniejszej umowie, które ze względu na swój charakter lub
skutek Strony zobowiązały się przestrzegać i wykonać po ustaniu obowiązywania niniejszej
umowy, w szczególności § 6 i 10 pozostają w mocy po ustaniu jej obowiązywania.
§ 8. Nadzór nad realizacją umowy
W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jako osoby uprawnione do kontaktów z
drugą Stroną umowy wskazuje się:
- ze strony Zamawiającego: ……………………, e-mail: …………………, nr tel.: …………….………,
- ze strony Wykonawcy: ……………………, e-mail: …………………, nr tel.: ………………………….
§ 9. Gwarancja Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że udostępnione przez niego urządzenia monitorujące są w pełni
sprawne oraz znajdują się w odpowiednim stanie technicznych do świadczenia usług objętych niniejszą umową i tym samym zobowiązuje się do utrzymania ich w powyższym stanie
przez cały okres jej trwania.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat
wszelkie awarie, usterki, wady i błędy w działaniu udostępnionych urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw maksymalnie w ciągu 2 dni od chwili
zgłoszenia awarii, usterki, wady, błędu przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
……………………………………………. Okres wadliwego działania urządzeń lub braku działania
urządzeń zostanie odliczony proporcjonalnie od wartości miesięcznego czynszu.
4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii, usterki, wady czy błędu wynosi max. 4 godz.
5. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się całodobowo, a Wykonawca zapewni stałą całodobową łączność telefoniczną z osobą przyjmującą zlecenia pod numerem telefonu:
………………………………...
§ 10. Ochrona danych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
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2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w
celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania
danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które
mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). W przypadku Wykonawcy będącego osoba fizyczną podstawą przetwarzania danych
osobowych w zakresie numeru PESEL, daty urodzenia, numeru i serii dowodu osobistego jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą
być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez
czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach
określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w
celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.
§ 11. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

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

Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

2)

Załącznik nr 1a – Procedury alarmowe.

3)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2019 r.

Zamawiający:
………………………………

Wykonawca:
…………………………………..
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