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TEMAT:  

Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia 

ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie. 

 

 

 

OBIEKT:  

Budynki mieszkalne, wielorodzinne należące 

do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej 

 w Redzie 

 

 

Zamawiający:     

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie, 

ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda 

 

 

 

 

Reda, 11 maja 2020 r. 
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie 

„Regulaminu zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej   

w Redzie” obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie i dostępnym na stronie 

internetowej Zamawiającego (www.sm-sloneczna.pl). 

 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż indywidualnych elektronicznych podzielników 

kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie, zgodnie  załącznikiem nr 4 do niniejszej SWZ.  

W związku z planowanym montażem podzielników kosztów zużycia ciepła w lokalach 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie zamawiający udzieli zamówienia wybranemu 

oferentowi, zgodnie z poniższym zakresem świadczonych usług: 

a) montaż nowych podzielników mieszkalnych i usługowych wraz z przygotowaniem 

dokumentacji montażowej, rejestracja w systemie rozliczeniowym nowych 

podzielników. 

b) rozliczanie kosztów zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania lokali mieszkalnych  

 na podstawie „Regulaminu rozliczania i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów  

i usług” z zastosowaniem współczynników redukcyjnych z tytułu usytuowania lokali. 

 

1.1 Wymagania formalno-techniczne dotyczące podzielników kosztów: 

- podzielniki elektroniczne wyposażone w nadajniki radiowe 

- spełniające wymogi normy PN-EN 834 i posiadające Deklarację Zgodności 

- oznakowanie podzielnika znakiem CE 

- atest Higieniczny wydany przez PZH 

- dwuczujnikowa metoda pomiaru 

- komunikacja radiowa jednokierunkowa  

- minimum dwa porty komunikacyjne zintegrowane w podzielniku 

- żywotność baterii podzielnika minimum 10 lat + min. rok rezerwy 

- wymagane programowanie współczynników oceny grzejników w podzielniku 

- minimum informacji na wyświetlaczu podzielnika dostępnych dla użytkownika: 

1. numer podzielnika 

2. jednostki zarejestrowane na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego 

3. wskazania bieżące jednostek zużycia 

4. sygnalizacja uszkodzenia podzielnika 

- zaprogramowany dzień zakończenia okresu rozliczeniowego  

- możliwość odczytu wskazań miesięcznych (należy podać ilość odczytów miesięcznych 

stojących do dyspozycji) oraz wydruk stanów w formacie PDF 

- zabezpieczenie przed manipulacjami (opis techniczny zabezpieczeń)  

- zabezpieczenie podzielnika przed próbami manipulacji termicznej  

- elektroniczna rejestracja otwarcia podzielnika przez nieuprawnione osoby  
      - możliwość spisania protokołu z montażu podzielnika w formie elektronicznej  

- zgodność z dyrektywą 1999/5/WE 
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- rejestracja maksymalnej temperatury okresu grzewczego wraz z wydrukiem  

- możliwość dwupunktowego montażu podzielnika 

- montaż podzielników na grzejnikach różnego typu - nie dopuszcza się klejenia  

podzielników do grzejnika  

- możliwość montażu na istniejącym elemencie mocującym podzielnika do grzejnika 

- możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje będzie dodatkowy atutem 

1.2 Wymagania dotyczące usługi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w oparciu  

o wskazania elektronicznych podzielników kosztów: 

- rozliczanie kosztów zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania lokali na podstawie  

„Regulaminu rozliczania i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów i usług”  

z zastosowaniem współczynników redukcyjnych z tytułu usytuowania lokali, 

- przekazanie przez Wykonawcę rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania dla 

poszczególnych budynków zgodnie z warunkami umowy załącznik do SWZ, 

- udzielanie reklamacji do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w terminie 14 dni 

od otrzymania reklamacji związanych z funkcjonowaniem podzielników oraz 

rozliczeniem kosztów ogrzewania, szczegółów merytorycznych, prawnie uzasadnionych 

odpowiedzi opartych na ogólnie obowiązujących przepisach i Regulaminie rozliczania  

i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów i usług obowiązującym w Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie, 

- wykonywanie usług dodatkowych np. wymiany uszkodzonego podzielnika, wymiany 

podzielnika związanej ze zmianą grzejnika, sprawdzenie prawidłowości działania 

podzielnika itp. na zasadach określonych w umowie. 

 

2. Podczas montażu należy dokonać inwentaryzacji grzejników na których będą montowane 

podzielniki. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości podzielników określonych  

w zamówieniu, odstąpienia od realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia, 

przesunięcia terminu realizacji prac. 

4.  Zaleca się zapoznanie z miejscem wykonywania prac w celu samodzielnego rozpoznania 

warunków realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji 

koniecznych do przygotowania oferty i prawidłowej wyceny. 

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAC: 

 

1. Osoby dokonujące montażu podzielników powinny być przeszkolone i posiadać 

odpowiednie kwalifikacje.  

2. Wykonawca co najmniej 2 dni przed dniem przystąpienia do montażu podzielników  

w danym budynku, powiadomi o tym mieszkańców poprzez wywieszenie informacji  

na tablicy ogłoszeń. Treść ogłoszenia zostanie ustalona z Zamawiającym. 

3. Prace będą mogły być wykonywane w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 

08.00-19.00.   

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób 

upoważnionych do wykonywania czynności montażu podzielników w taki sposób, aby nie 

nastąpiło zagrożenie ich zdrowia lub życia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności montażu podzielników  

w sposób nie kolidujący z ogólnym porządkiem w budynku, w poszanowaniu postanowień 

obowiązującego Regulaminu Porządkowego. 
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6. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne dla 

osób wykonujących czynności związane z montażem podzielników. 

 

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC: 

 

1. Wykonawca wykonana z należytą starannością przedmiot umowy zgodnie  

z dokumentacją, przepisami prawa, obowiązującymi zasadami, wiedzy technicznej, 

Polskimi Normami oraz zaleceniami Zamawiającego.  

2. Wykonawca do zrealizowania niniejszego zamówienia winien zastosować materiały  

i technologie posiadające wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty, aprobaty  

i oznaczenia oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

3. Wykonawca bezzwłocznie zgłosi Zamawiającemu wszelkie nieprzewidziane  

w specyfikacji i umowie zdarzenia i sytuacje dotyczące realizacji robót pod rygorem 

odpowiedzialności za następstwa wystąpienia nieprawidłowości, a także opracuje  

w uzgodnieniu z Zamawiającym sposoby ich rozwiązania.  

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy siły wykonawcze, sprzęt i wszystkie 

niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy 

odsunięcia od wykonywania prac każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się 

niewłaściwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, jest niedbała w wykonywaniu swojej 

pracy lub jej obecność jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

6. Data podpisania protokołu odbioru dokumentacji montażowej podzielników przez 

Zamawiającego jest uznana jako data wykonania i przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu i jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

7. Płatności  realizowane będą zgodnie z umową  począwszy od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazane konto.  

8. Pozostałe warunki przedstawione są w projekcie umowy stanowiącym załącznik.  

 

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  

1. Prace związane z wymianą podzielników realizowane będą w 2020 roku na podstawie 

harmonogramu uzgodnionego pomiędzy „Zamawiającym” a „Wykonawcą”. Pozostałe 

czynności związane z rozliczeniem kosztów realizowane będą na podstawie umowy. 

2. Wymagany termin wykonania  wymiany podzielników:  do dnia 15.09.2020r. 

 

V. CENA OFERTY. 

 

1. Oferta winna zawierać ryczałtową cenę brutto wykonania opisanego w pkt. I. „Przedmiotu 

zamówienia” : 

-   cena brutto za montaż 1 – go podzielnika 

- cena brutto za wykonanie rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania dla 1 –go podzielnika  

2. Ostateczna ryczałtowa cena brutto opisana w ust. 1 zawierająca wszystkie koszty niezbędne 

do realizacji zamówienia musi być podana w ofercie wg wzoru określonego załącznikiem 

nr 2 cyframi i słownie. 
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VI.  WYMAGANE   DOKUMENTY. 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone poniżej. W celu 

potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi 

zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności: 

1. Ofertę na formularzu załącznika nr 2 do niniejszej SWZ.  

2. Kopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium. 

3. Niżej wymienione dokumenty poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem lub 

w formie oryginału: 

a)   wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej stwierdzający 

uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy), 

b) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami, 

wystawione w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania 

ofert, 

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wystawione 

w ostatnich 6 miesiącach, poprzedzających wyznaczony termin składania ofert, 

d) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 

ubezpieczenia nie mniejszej niż 100 000zł . 

4. Wykaz z ostatnich 5 lat realizowanych przez Oferenta zamówień  o podobnym  zakresie  

usług i czynności jak w przetargu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

co najmniej 3 zamówień na roboty tożsame z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem 

ich wartości, nazwy zadania dat wykonania i nazwy zamawiającego.  

5. Oświadczenie oferenta (załącznik nr 3 do specyfikacji) o zapoznaniu się z treścią  

i o akceptacji warunków zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 i 1A 

    do specyfikacji. 

6. Wszystkie złożone dokumenty powinny być wystawione i podpisane lub poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną z tą samą datą, co data oferty. 

 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA. 

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową na przedmiot zamówienia określony ofertą. 

Oferta musi być sporządzona na piśmie w 1 egzemplarzu, w języku polskim zakończona 

podpisem osoby uprawnionej przez oferenta wg załącznika nr 2 do specyfikacji. 

Ofertę umieścić należy w kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie 

przed wyznaczonym terminem i opatrzonej napisem:  

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie” 

ul. Łąkowa 29A 84-240 Reda 

z dopiskiem  

„Oferta na wymianę indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów „” 

” Nie otwierać przed ……….. 2020r.do godz. ………...00.”. 

    

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 84-240 Reda ul. Łąkowa 29A osobiście,  

za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2020 r.  godz. 12
00
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

 

1.Warunkiem udziału w przetargu – przyjęcia oferty, jest wpłacenie wadium w kwocie          

5.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego:  

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie O/Reda 74 8350 0004 0000 6361 2000 0010 

2. Zwrot wadium oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi przelewem  

w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umów z wybranym wykonawcą. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 

- odmówi podpisania umowy,  

- odmówi wniesienia uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

do wysokości określonej w umowie,  

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta. 

 

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy o montaż 

podzielników ciepła, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% 

wartości  brutto dla całego zakresu prac objętych zamówieniem obliczonej na podstawie 

zadeklarowanej ceny. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w pieniądzu. Na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wymianę podzielników ciepła może być 

zaliczone wadium. 

3. Zabezpieczenie  Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego  w Kaszubskim 

Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Reda 74 8350 0004 0000 6361 2000 0010. 
4. Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi na warunkach podanych w umowie 

    stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZACE POROZUMIENIA SIĘ. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  

że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął  

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie, o którym mowa w ust. 2 lub 

dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust.2. 

5. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian, co do 

przedmiotu określonego w SWZ może, co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert, zmienić 

SWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym, co do potrzeb 

Zamawiającego, informując jednocześnie o tym Wykonawców, którym przekazał SWZ. 

7. Pracownikiem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących przetargu jest p. Danuta 

Fularczyk specjalista ds. technicznych. Informacje udzielane będą od poniedziałku do 
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piątku w godzinach 08.00-13.00 tel. 58-678 35 26 od dnia ukazania się ogłoszenia  

o przetargu. 

 

XII.  TRYB OTWARCIA OFERT. 

 

Komisja przetargowa otworzy koperty z ofertami w dniu  02.06.2020 r. o godz. 12
30 

w siedzibie Zamawiającego. 

W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adres oferentów oraz termin złożenia ofert.  

Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto ofert oraz potwierdzenie 

wpłaty wadium. Na tym część jawna zostanie zakończona. 

 

XIII.  KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERENTA. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełniają warunki podane  

w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. Na wybór oferty, wpływ oprócz ceny mają inne części składowe 

specyfikacji oraz ocena wiarygodności oferenta. 

2. Wyniki przetargu będą obowiązywały po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni. 

3. Ogłoszenie wyboru wykonawcy nastąpi do dnia 25.06.2020 r. w formie ogłoszenia  

na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-sloneczna.pl  

4. Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

- swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych, 

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego           

tytułu roszczeń. 

 

 

Wykaz załączników do specyfikacji: 

Załącznik nr 1 

- wzór umowy montażu podzielników kosztów zużycia ciepła 

Załącznik nr 1A 

- wzór umowy na wykonanie usługi rozliczania kosztów zużycia ciepła 

Załącznik nr 2 

- wzór oferty  

Załącznik nr 3 

- oświadczenie dotyczące umowy nr 1 i 1 A 

Załącznik nr 4 

- zestawienie budynków i ilości podzielników 
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Załącznik nr 1  

 PROJEKT UMOWY  
nr …….. /2020 

MONTAŻU PODZIELNIKÓW CIEPŁA 

 

Zawarta w dniu ……….2020 r. w Redzie, pomiędzy:  

 

Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie z siedzibą 84 -240 Reda ul. Łąkowa 29A, wpisana w  

Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000333978, NIP 5882326751,  

REGON 220863618, reprezentowaną przez:  

1. Czesława Wilczyńskiego - Prezesa Zarządu,  

2. Irenę Mazurowską         - Członka Zarządu,  

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

………………………………………….. reprezentowanym przez:  

 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanych dalej Stronami, o następującej treści: 

 

 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Na podstawie prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz 

negocjacji na zamówienie pt. „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników 

kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie” (ogłoszenie z dnia  ……. 2020 r.) Zamawiający zleca,                

a Wykonawca przyjmuje do wykonania, modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

polegającą na montażu podzielników kosztów zużycia ciepła (dalej jako podzielnik 

ciepła) w lokalach mieszkalnych – 2669 szt. Montaż podzielników realizowany będzie 

przez Wykonawcę sukcesywnie wg stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

„harmonogramu montażu podzielników ciepła” zawierającego określenie lokalizacji 

wykonania przedmiotu umowy, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.  

2. Zlecone roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, zgodnie            

z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.  

3. Wyszczególniona w pkt. 1 umowy ilość podzielników ciepła przeznaczonych do montażu 

jest ilością szacunkową – ostateczna ilość zostanie ustalona na podstawie protokołu 

końcowego, obrazującego rzeczywistą liczbę zamontowanych urządzeń.  

 

 

§ 2 
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Na przedmiot umowy w zakresie montażu podzielników ciepła składa się następujący zakres 

prac:  

1) ustalenie terminu montażu,  

2) dostawa i montaż podzielnika ciepła, 

3) inwentaryzacje wydajności cieplenej grzejników, 

4) rejestracja w systemie rozliczeniowym nowego podzielnika, 

5) wyznaczenie współczynników korygujących w oparciu: dostarczoną przez 

Zamawiającego dokumentacje obiektów, wizję lokalną oraz uzgodnienia stron, 

6) wypełnienie i przekazanie kompletu kart montażowych Zamawiającemu. 

 

§ 3 

1. Ogłoszenia o montażu podzielników ciepła w budynku wywieszane będą przez 

Zamawiającego na 7 dni przed planowanymi pracami. Jeżeli Wykonawca nie zamontuje 

podzielnika ciepła w I terminie z powodu nieobecności lokatora lub odmowy dostępu do 

nich, wówczas Zamawiający zobowiązany jest do wywieszenia kolejnego ogłoszenia  

o planowanym montażu na tablicy ogłoszeń oraz przekazania informacji tym lokatorom  

o dniu i przedziale godzinowym następnego terminu montażu, w formie kartek 

pozostawionych w drzwiach lub kartek wrzuconych do skrzynki pocztowej. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wykazu 

mieszkań nieudostępnionych do montażu w I terminie celem włączenia się 

Zamawiającego do zapewnienia dostępu do mieszkań.  

2. Strony mogą dopuścić trzeci termin dla lokatora na udostępnienie mieszkania do montażu 

urządzeń. Termin ten zostanie konkretnie uzgodniony przez Zamawiającego z lokatorem 

 i nie będzie dłuższy niż 7 dni od terminu drugiego.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczno-

ekonomiczny oraz odpowiedni sprzęt i liczbę pracowników wykwalifikowanych  

do wykonania prac określonych w § 2 umowy.  

2. Strony dopuszczają możliwość realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy, 

pod warunkiem wcześniejszego, z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, uprzedzenia 

o tym Zamawiającego i zaakceptowaniu przez Zamawiającego podwykonawcy. 

3. Za działania i zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za działania 

własne.  

 

  II. TERMINY REALIZACJI I ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY  

 

§ 5 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ………...2020 r.  

2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień  ………..2020 r.  

 

§ 6 

1. Podstawą odbioru robót na danym budynku jest dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kompletu wypełnionych kart z montażu podzielników ciepła.  

2. Końcowy odbiór robót dotyczący montażu podzielników ciepła na poszczególnych   

budynkach we wszystkich opomiarowanych pomieszczeniach nastąpić może po upływie    

trzech terminów wyznaczonych na udostępnienie lokali.  

Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że odbiór robót następuje również wtedy, 

gdy w odniesieniu do niektórych lokali wymiana w trzecim terminie nie doszła do skutku 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
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3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie odbiorów, zastrzeżeń  

do sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest  

na swój koszt dokonać usunięcia wad w sposób należyty w terminie nie dłuższym niż  

do dnia jej zakończenia. W przypadku, gdy wskutek zgłoszenia zastrzeżeń zostaną 

przekroczone terminy oznaczone w harmonogramie, jako daty realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy  dla poszczególnych budynków bądź data oznaczona w § 5 ust. 2 

umowy jako ostateczny termin zakończenia prac, uważa się, że prace nie zostały 

zrealizowane w terminie i w takim wypadku stosuje się postanowienia § 19 umowy.  

 

§ 7 

Dokumentami wymaganymi do przeprowadzenia odbioru technicznego całości robót jak  

i w stosunku do poszczególnych budynków są:  

a) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót                         

z wyszczególnieniem ilości zamontowanych podzielników w budynku oraz w 

poszczególnych lokalach w danym budynku, 

b)  karta montażu podzielników ciepła która będzie zawierała informacje:  

- adres, imię i nazwisko właściciela mieszkania/lokalu w którym zmontowany został 

podzielnik ciepła, 

- informacje dotyczące zamontowanych podzielników ciepła jak: oznaczenie miejsca montażu 

podzielnika (pomieszczenia), numer podzielnika, stan licznika, 

- podpis osoby wykonującej montaż podzielników, 

- podpis właściciela mieszkania/lokalu lub osoby upoważnionej. 

 

§ 8 

Strony ustalają, że odbiór końcowy całości przedmiotu umowy, odbędzie się na zgłoszenie 

Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, w formie protokołu zawierającego 

podsumowanie wszystkich odbiorów technicznych oraz ustalenia końcowe.  

 

III. NADZÓR I KONTAKTY 

 

      § 9  

1. Osobą do kontaktów z ramienia Zamawiającego będzie ……………… nr tel: 

……………………..,   e-mail: …………………..                              

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową będzie 

……………………… nr tel: ……………………, e-mail ……………. pełniący    

jednocześnie rolę koordynatora całości robót związanych z wymianą podzielników ciepła. 

3. Teleadresowe dane kontaktowe stron stanowią zał. nr 2 do umowy. 

4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia związane z bieżącą realizacją umowy 

odbywać się będą głównie drogą elektroniczną lub faxem w wyjątkowych przypadkach 

dodatkowo potwierdzonych pisemnie.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego może w każdej chwili skontrolować prace prowadzone 

przez Wykonawcę. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Współpracy z Wykonawcą w zakresie kontaktu z lokatorami, którzy nie udostępniają 

mieszkań celem wymiany urządzeń. 

2. Odbioru wykonanych robót. 
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3. Terminowego regulowania należności.  

 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach określonych harmonogramem.  

2. Informowania o terminach montażu podzielników w lokalach mieszkalnych i użytkowych 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy.  

3. Likwidacji we własnym zakresie i na własny koszt zawinionych przez Wykonawcę 

uszkodzeń i awarii, mających związek z montażem podzielników ciepła.  

4. Montażu podzielników ciepła zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami 

określonymi w SWZ – stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

5. Wykonania robót na budynkach mieszkalnych w godz. 8:00 do 19:00, od poniedziałku do 

piątku lub w innych terminach indywidualnie uzgodnionych z lokatorami. 

6. Utrzymania codziennego należytego porządku w obrębie prowadzonych robót.   

7. Zaopatrzenia pracowników dokonujących montażu podzielników w mieszkaniach  

w stosowne ubranie i obuwie. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 12 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe mieszkańców,  

tj. imię i nazwisko lokatora, oraz adres zamieszkania, wyłączenie w celu realizacji i na 

okres trwania niniejszej umowy. Administratorem danych osobowych pozostaje 

Zamawiający. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim danych 

osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz nie przekazywać ich poza terytorium 

RP. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczącymi ochrony danych 

osobowych oraz zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w trakcie realizacji 

niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane prawidłowo, zarówno 

manualnie jak i w systemie informatycznym, zgodnie w ww. ustawą oraz 

rozporządzeniem 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). 

 

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

      § 13  

Strony ustalają wynagrodzenie za prace będące przedmiotem umowy w następującej 

wysokości:  

1. Za  montaż 1 szt. podzielnika ciepła, zgodnie z zakresem prac określonym w § 2 wynosi 

 ………….. netto plus 8% VAT  

2. Łączne wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy strony ustalą na podstawie 

pomnożenia cen jednostkowych opisanych w ust. 1 niniejszego § przez ilość faktycznie 

zamontowanych podzielników, a na potrzeby obliczania wartości kar umownych strony 

ustalają wartość umowy na kwotę ………….,00 zł netto.  
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VII. ROZLICZENIE PRAC 

 

      § 14  

Rozliczenie robót będzie następowało w oparciu o wynagrodzenie określone w § 13 oraz 

rzeczywiste ilości zamontowanych podzielników ciepła w danym budynku określone  

w kartach montażowych – na podstawie protokołu odbioru prac w danym budynku.  

 

      § 15  

1. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie faktura VAT, wystawiona 

przez Wykonawcę po odbiorze prac w danym budynku przez Zamawiającego,  

wg zapisów § 7 umowy.   

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany 

na fakturze VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 21 dni 

od daty dostarczenia przed Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie  

z przepisami Ustawy o VAT oraz wszelkimi warunkami określonymi w przepisach 

podatkowych i rachunkowych. 

      § 16  

Z chwilą uregulowania należności wynikającej z faktury przez Zamawiającego nowo 

zamontowane urządzenia stają się jego własnością.  

 

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

§ 17 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy o wymianę 

podzielników ciepła, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

3% wartości  brutto dla całego zakresu prac objętych zamówieniem obliczonej  

na podstawie zadeklarowanej ceny. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w pieniądzu. Na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wymianę podzielników ciepła może być 

zaliczone wadium. 

3. Zabezpieczenie  Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego  w Kaszubskim 

Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Reda 74 8350 0004 0000 6361 2000 0010. 

4. Rozliczenie kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi po zakończeniu prac i podpisaniu 

końcowego protokołu odbioru.  

 

IX. WARUNKI GWARANCJI 

 

      § 18  

Strony postanawiają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  

1. Na zamontowane podzielniki ciepła na okres 120 miesięcy, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru robót. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji podzielniki ciepła będą funkcjonowały 

bezusterkowo.   

3. W przypadku gdyby, w okresie gwarancji ujawniły się wady w zamontowanych 

podzielnikach, Wykonawca zobowiązuje się, według wyboru Zamawiającego, wymienić 

wadliwie działające podzielniki ciepła na nowe lub je naprawić na swój koszt i ryzyko  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
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X. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 19 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne  

z następujących tytułów:  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) Za nieterminową realizację faktury w wysokości odsetek ustawowych. 

b) Za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości umowy netto.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

a) Za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów wykonania robót wynikających             

z harmonogramu montażu podzielników, w wysokości – 0,1% wartości netto 

wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 umowy, za każdy dzień uchybienia terminu,  

b) Za opóźnienie w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 10,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia  – liczone w stosunku do 1 podzielnika. 

c) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto.  

d) W przypadku stwierdzenia niedotrzymania prze Wykonawcę zasad wykonywania prac 

określonych w § 11 pkt. 5 i 6  Zamawiający ma prawo naliczania kary umownej w 

wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek ich 

naruszenia. 

 

      § 20 

1. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy 

pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego 

termin, co najmniej 7-dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan:  

1) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niepodjęcie czynności 

montażu podzielników ciepła przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od terminu objętego 

harmonogramem oraz opóźnienia w realizacji montażu podzielników ciepła                       

w budynku, trwającego dłużej niż 7 dni. 

2) Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

a)  nieregulowania należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni.  

b) braku współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: 

nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu montażu, z tym 

zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio wezwać 

Zamawiającego do realizacji jego obowiązku, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 

termin nie krótszy jednak niż 3 dni.  

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia określonego 

w § 13 ust. 2 umowy.  

3. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

 

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 21 

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści umowy oraz 

przedmiotu działań objętych umową, również po jej wygaśnięciu.  

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejsze umowy wymagają dla swojej ważności 

formy pisemnej.  



Szczegółowe Warunki Zamówienia  
 

 Zamawiający : SM w Redzie, ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda  
                                             Tel. 58 678 35 26  e-mail: biuro@sm-sloneczna.pl  Strona 14 
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych 

osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla powoda. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej             

ze stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

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

 

 

Załączniki:  

1. Harmonogram montażu podzielników ciepła, 

2. SWZ. 
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Załącznik nr 1A 

PROJEKT UMOWY 

nr …….. /2020 

ROZLICZANIA PODZIELNIKÓW CIEPŁA 

 

Zawarta w dniu ……….2020 r. w Redzie, pomiędzy:  

 

Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie z siedzibą 84 -240 Reda ul. Łąkowa 29A, wpisana w  

Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000333978, NIP 5882326751,  

REGON 220863618, reprezentowaną przez:  

1. Czesława Wilczyńskiego - Prezesa Zarządu,  

2. Irenę Mazurowską         - Członka Zarządu,  

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

………………………………………….. reprezentowanym przez:  

 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą.  

 

łącznie zwanych dalej Stronami, o następującej treści: 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest rejestracja, odczyt zarejestrowanych wartości i rozliczenie 

kosztów ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie podanych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Na podstawie prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz 

negocjacji na zamówienie pt. „Montaż indywidualnych elektronicznych podzielników 

kosztów zużycia ciepła do ogrzewania lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Redzie” (ogłoszenie z dnia  ……. 2020 r.) Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace: 

 Odczyty radiowe elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania.  

 Rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania na podstawie 

zapisów „Regulaminu Rozliczenia i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów i usług” 

obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie – załącznik nr 2 do umowy. 

 

      § 2  

1. Okres rozliczeniowy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja każdego roku 

kalendarzowego. Odczyty będą dokonywane cyklicznie do 30 dni po zakończeniu 

właściwego okresu rozliczeniowego. 

2. Wykonawca odpowiada za poprawność odczytów zarejestrowanych wartości  

na podzielniku. Wykonawca po wykonaniu odczytów przekaże Zamawiającemu 

zestawienie odczytów, drogą elektroniczną, celem przedstawienia użytkownikom lokali. 

Ewentualne uwagi do wartości odczytów użytkownicy lokali będą mogli wnieść za 

pośrednictwem Zamawiającego. Pisemne reklamacje powinny być odesłane wykonawcy 
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w terminie 14 dni od daty przekazania użytkownikom informacji o wartości odczytów 

podzielników kosztów ogrzewania.  

3. Odczyty w ciągu okresu rozliczeniowego (międzyodczyty) podzielników będą 

przeprowadzali pracownicy Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego, ewentualnie 

zamawiający (osoba uprawniona do dysponowania lokalem) w uzgodnieniu  

z Wykonawcą. W przypadku braku międzyodczytów podział kosztów zostanie rozliczony 

przez Wykonawcę według okresu zamieszkiwania i tabeli systemowej średniego 

klimatycznego zapotrzebowania na ciepło.  

      

§ 3 

Zmiany w ilości, typie i mocy grzejników, awarie i uszkodzenia podzielników zamawiający 

winien zgłaszać Wykonawcy w formie pisemnej w takim czasie, aby nie było zagrożone 

dotrzymanie ustalonych niniejszą umową terminów. 

 

II. ROZLICZENIE 

 

§ 4 

1. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego – najpóźniej 3 miesiące przed końcem okresu 

rozliczeniowego Zamawiający przekaże Wykonawcy dane niezbędne do aktualizacji bazy 

danych w systemie rozliczeniowym: 

 Zaktualizowany formularz „Opis jednostki rozliczeniowej” 

 Zaktualizowany formularz „Lista użytkowników” oraz powierzchnię użytkową lokali. 

2. Za aktualizacje danych w ciągu okresu rozliczeniowego odpowiada Zamawiający. 

3. Na koniec okresu rozliczeniowego, najpóźniej do dnia ………… Zamawiający przekaże 

Wykonawcy formularze z następującymi danymi: 

 „Zestawienie kosztów” 

 „Lista użytkowników” zawierająca aktualne dane właścicieli lokali, powierzchnie 

użytkową lokali, przedpłaty dotyczące lokali oraz okres zamieszkiwania 

użytkownika. 

4. Metodyka rozliczania kosztów powinna być zgodna z obowiązującym prawem  

i dostosowana do rodzaju rozliczanych kosztów. 

5. Metodyka rozliczania kosztów ogrzewania w jednostce rozliczeniowej pomiędzy 

końcowych użytkowników została zawarta w „Regulaminie Rozliczenia i wnoszenia 

zaliczek za dostawy mediów i usług” obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Redzie. 

 

III. KONTROLA URZĄDZEŃ REJESTUJĄCYCH I POMIAROWYCH 

 

§ 5 

1. Wykonawca przeprowadza kontrolę zleconych do odczytów i rozliczeń podzielników przy 

odczycie dokonywanym jednorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

2. Po wykonaniu rocznego odczytu Wykonawca na podstawie zestawień z odczytanych 

urządzeń przeprowadza weryfikację ewentualnych kodów błędu informujących  

o zewnętrznej manipulacji przy podzielniku. 

 

IV. GWARANCJA 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezbłędnych rozliczeń kosztów. W przypadku 

uzasadnionej reklamacji wykonawca sporządzi korektę rozliczenia na własny koszt.  
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Ta gwarancja nie obejmuje przypadków błędnego podania przez Zamawiającego danych 

do rozliczenia. 

2. Jeżeli błąd w rozliczeniu wystąpił z winy Wykonawcy to Wykonawca : 

 Wykłada na czas jednego okresu rozliczeniowego kwotę niezbędna do zaspokojenia 

roszczeń użytkowników lokali z tytułu kosztów rozliczanych mediów. W następnym 

okresie rozliczeniowym kwota ta zostanie doliczona do kosztów mediów błędnie 

rozliczonego budynku i po rozliczeniu zwrócona Wykonawcy. 

 Dokonuje ponownego bezpłatnego rozliczenia węzła. 

 Dokonuje korekty bezpośrednio przed rozliczeniem kolejnego sezonu grzewczego  

w systemie rozliczenia dwuletniego. 

3. Jeżeli błąd nastąpił z winy Zleceniodawcy to Zleceniodawca wykłada na czas jednego 

okresu rozliczeniowego kwotę niezbędną do zaspokojenia roszczeń użytkowników lokali 

z tytułu kosztów mediów. W następnym okresie rozliczeniowym kwota ta zostanie 

doliczona do kosztów mediów błędnie rozliczonego budynku i po rozliczeniu zwrócona 

Zleceniodawcy. 

4. Ta deklaracja obowiązuje Wykonawcę w ciągu 12 miesięcy od oddania rozliczenia nie 

dłużej jednak niż do ostatniego dnia kolejnego sezonu grzewczego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przechowywania dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń 

przez okres 36 miesięcy. 

       

V.  CENY 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w dz. III i IV Wykonawca wystawi 

fakturę wg cen umownych określonych w załączniku nr 4 do umowy. Wymienione ceny 

usług są cenami netto, bez podatku VAT. 

2. W przypadku wykonania korekt, wykonanie których jest spowodowane zmianą danych 

przekazanych przez Zamawiającego, obowiązują ceny z dnia wykonania korekty. 

3. Ceny dodatkowych usług serwisowych wzrastają o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłoszonych każdorazowo przez GUS. 

4. Cena za wykonanie usługi rozliczenia kosztów c.o. jest stała i wynosi ………..zł za 

podzielnik netto. Cena usługi obowiązuje za wykonanie  5 rozliczeń w okresie 5 lat 

począwszy od sezonu grzewczego 2020/2021. Po tym okresie cena usługi może wzrosnąć 

lecz nie więcej niż wynosi wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszonych 

każdorazowo przez GUS.  

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie faktura VAT wystawiona 

przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu kompletu rozliczeń.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany 

na fakturze VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni 

od daty dostarczenia przed Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie  

z przepisami Ustawy o VAT oraz wszelkimi warunkami określonymi w przepisach 

podatkowych i rachunkowych. 

 

VI. OKRES TRWANIA UMOWY I TRYB WYPOWIEDZENIA 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony 10 lat. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie w formie pisemnej, 

najpóźniej cztery miesiące przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. 
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VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 9 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe tj. imię i nazwisko 

lokatora, oraz adres zamieszkania wyłączenie w celu realizacji i na okres trwania 

niniejszej umowy.  Administratorem danych osobowych pozostaje Zamawiający.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim danych 

osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz nie przekazywać ich poza terytorium 

RP.  

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczącymi ochrony danych 

osobowych oraz zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.              

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w trakcie realizacji 

niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane prawidłowo, zarówno 

manualnie jak i w systemie informatycznym, zgodnie w ww. ustawą oraz 

rozporządzeniem 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). 

   

VIII. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 10 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne  

z następujących tytułów:  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

 Za nieterminową realizację faktury w wysokości odsetek ustawowych  

od niezapłaconych należności za każdy dzień opóźnienia. 

 Zamawiający zobowiązuje się do terminowego przekazywania Wykonawcy danych 

doi rozliczeń zawartych w niniejszej umowie. Opóźnieni w przekazywaniu danych  

do rozliczeń będzie skutkowało karą umowna w wysokości odsetek ustawowych  

od wartości usługi dotyczącej jednego okresu rozliczeniowego za każdy dzień zwłoki 

ponad ustalony termin. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

 Za każdy dzień zwłoki ponad termin przekazania rozliczenie ciepła Zamawiającemu  

w wysokości odsetek ustawowych. 

 

§ 11 

Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 12 

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści umowy oraz 

przedmiotu działań objętych umową, również po jej wygaśnięciu.  

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejsze umowy wymagają dla swojej ważności 

formy pisemnej.  
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych 

osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla powoda.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

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

 

 

 

Załączniki : 

1. Wykaz nieruchomości przewidzianych do opomiarowania i rozliczania, 

2. „Regulamin Rozliczenia i wnoszenia zaliczek za dostawy mediów i usług” 

obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, 

3. Opis jednostki rozliczeniowej, 

4. Cennik usług, 

5. Wzór karty indywidualnego i zbiorczego rozliczenia. 
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Załącznik nr 2 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)  

Spółdzielnia Mieszkaniowa  

 w Redzie ul. Łąkowa 29A  

84-240 Reda  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronie 

internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, dnia 25.06.2018 r. oraz po zapoznaniu się 

ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia dotyczącymi wykonania robót pt. Montaż 

indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów zużycia ciepła do ogrzewania 

lokali wraz z obsługą w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie. 

Ja/my٭ niżej podpisany/ni٭ reprezentujący:  

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

( nazwa i adres Wykonawcy)  

Kontakt:  

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

numer telefonu/faksu ................................................................................................................  

Oświadczam/Oświadczamy٭, że:  

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia j.w. za kwotę: 

a.) koszt montażu jednego podzielnika w lokalu mieszkalnym: ……….. zł + VAT 8%,  

brutto ………. zł  

(słownie brutto : ……………………………………………………………..……zł), 

b.) koszt montażu jednego podzielnika w lokalu użytkowym: ……….. zł + VAT 23 %,  

brutto ………. zł  

(słownie brutto : ……………………………………………………………..……zł), 

c.) koszt rozliczenia jednego podzielnika: ………. zł + VAT ….%, brutto ………. zł 

 (słownie : ……………………………………………………………………..……zł), 
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2. Uzyskałem/Uzyskaliśmy٭ konieczne informacje do przygotowania oferty. W oferowanej 

cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. 

wszelkie roboty wynikające z SWZ, dokonanej wizji lokalnej, prace wynikające z 

wyjaśnień Zamawiającego składanych na etapie postępowania przetargowego 

udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wszelkie roboty towarzyszące 

i inne niezbędne do wykonania zmówienia. 

3. Oświadczam/Oświadczamy٭,że zapoznaliśmy się ze Szczegółowymi Warunkami 

Zamówienia wraz z jej załącznikami oraz udzielonymi na etapie przetargu wyjaśnieniami 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam/Oświadczamy٭, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

5. Oferta powyższa ważna jest 30 dni. 

6. Roboty określone w Dz. I pkt.1, ust.a) zobowiązuję się wykonać w terminie do dnia 

…………….. 

7. Zobowiązuję/Zobowiązujemy٭ się, pod rygorem utraty wadium, do podpisania umowy 

zał. 1 i 1A do SWZ w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej 

oferty. 

8. Niniejszym upoważniam/upoważniamy٭ Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich 

badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedłożonych 

informacji oraz do wyjaśnienia technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów 

upoważniam/upoważniamy٭ każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo 

wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez 

Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń 

zawartych w załącznikach. 

9. Oferta została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach od nr …… do nr 

………. W tym informacje zawarte na stronach ……….. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

jako takie nie mogą być udostępniane. 

10. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz posiadamy odpowiednie uprawnienia (certyfikaty). 

11. Posiadamy niezbędną wiedzę,  potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

12. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

.............................. dnia..............2020 r.                    . . ...........................................................  

(miejscowość)                                                                                                 (pieczęć i podp is Wykonawcy)  

 

 

*) - niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 
 
 
........................................................................ 
(Nazwa i adres  Wykonawcy ) 

 

    

 
 
 

             Oświadczam/my٭, że zapoznałem/zapoznaliśmy٭ się z przedstawionym  

w szczegółowych warunkach zamówienia  projektem umowy, zał. 1 i 1A w pełni 

akceptuję/my٭ ich treść. 

 

 

 

............................................ ...................................................     
 (miejscowość data podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić – (٭
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Załącznik nr 4 
 

 

Zestawienie budynków i ilości podzielników 

 

Ilości podzielników do montażu 

Lp. Adres Razem 

Lokale mieszkalne 

1 ul. Łąkowa 15 96 

2 ul. Łąkowa 17 63 

3 ul. Łąkowa 19 103 

4 ul. Łąkowa 22 106 

5 ul. Łąkowa 23 51 

6 ul. Łąkowa 25 47 

7 ul. Łąkowa 28 81 

8 ul. Łąkowa 29 134 

9 ul. Łąkowa 30 136 

10 ul. Łąkowa 31 133 

11 ul. Łąkowa 32 62 

12 ul. Łąkowa 33 62 

13 ul. Łąkowa 34 121 

14 ul. Łąkowa 37 76 

15 ul. Łąkowa 39 110 

16 ul. Łąkowa 41 102 

17 ul. Łąkowa 43 64 

18 ul. Łąkowa 45 101 

19 ul. Łąkowa 47 46 

20 ul. Łąkowa 49 91 

21 ul. Łąkowa 53 56 

22 ul. Łąkowa 55 70 

23 ul. Łąkowa 57 58 

24 ul. Spokojna 25 102 

25 ul. Spokojna 27 59 

26 ul. Spokojna 29 104 

27 ul. Spokojna 33 65 

28 ul. Spokojna 35 86 

29 ul. Spokojna 37 128 

30 ul. Spokojna 39 77 

31 ul. Spokojna 41 58 

Lokale usługowe 

32 ul. Łąkowa 29A 21 

Ogółem 2669 

 


