
Znak sprawy: Techn.26.ZO.1.2021 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł netto, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji 
centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – 
Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w budynkach przy 
ul.Koszykowej 26/28 i ul. Sułkowskiego 26. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego, dalej “Zapytanie”. 

 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  01.04.2021 r. – 31.03.2023 r. 

 
4. Ofertę stanowią: 

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania,  
2) odpis z KRS lub wpis do CEIDG. 
 

5. Wykonawca nie musi składać odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, jeżeli  Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym dane umożliwiające dostęp do 
tych środków. 
 

6. Kryteria oceny ofert: cena 100%   
 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert.  

 
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

 
9. Termin składania ofert: 25.03.2021 r., do godz. 14:00 
 
10. W niniejszym postępowaniu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane będą drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania danej informacji.  

 

11. Pytania,  zawiadomienia oraz informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
adresata przed upływem wyznaczonego terminu, określonego w pkt 8. Adres poczty elektronicznej: 
organizacyjny@koszykowa.pl 
 

12. Oferty należy składać pocztą elektroniczną (skany dokumentów podpisanych przez osobę 
uprawnioną/osoby uprawnione) na adres: organizacyjny@koszykowa.pl 

 
12. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:  

1) Agnieszka Pytlak – w zakresie procedur zamówień publicznych 
2) Paweł Ciucios – w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

13. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin wizyty należy uzgodnić z 
pracownikiem Działu Technicznego, dzwoniąc na nr 22  537 40 13.  

 
14. Wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania. 

 
15. Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Formularz Ofertowy 
3) Wzór Umowy 

4) RODO-informacje 

 
 

    Dyrektor 

dr Michał Strąk 

mailto:organizacyjny@koszykowa.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Techn.26.ZO.1.2021 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja instalacji wodno –kanalizacyjnej, instalacji centralnego 
ogrzewania, węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w budynkach przy ul. Koszykowej 26/28, Sułkowskiego 26. 
 

1. Budynki Biblioteki Publicznej ul. Koszykowa 26/28 
1) Budynek im. St. Kierbedziów 

a) 5 kondygnacji z piwnicą i poddaszem 
b) kubatura budynku – 20.120m3  

c) 5 pomieszczeń sanitarnych – 6 kabin sanitarnych, jeden pisuar, jedna kabina prysznicowa 

d) węzeł cieplny z podrozdzielnią 
e) zestaw pompowy p.poż. dla wewnętrznej instalacji hydrantowej Ø25 
f) przyłącze wody 
g) trzy pomieszczenia gospodarcze ze zlewozmywakiem 
h) pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem 

2) Budynek magazynowy 
a) 10 kondygnacji z piwnicą z dobudowanym segmentem nad trafostacją 

b) kubatura – 16.466m3 
c) 10 pomieszczeń sanitarnych – 10 kabin sanitarnych 
d) zestaw pompowy  p.poż. dla wewnętrznej instalacji hydrantowej Ø25 i Ø52 
e) zestaw pompowy instalacji wody bytowej 
f) jeden punkt polewaczkowy zewnętrzny 
g) 4 pomieszczenia gospodarczo - socjalnych ze zlewozmywakiem 

3) Budynek tz. „Plomba” -  

a) 7 kondygnacji z piwnicą i poddaszem 
b) kubatura – 7.649m3 
c) zbiornik p.poż. dla straży pożarnej o pojemności 73m3 
d) przyłącze wody 

4) Budynek CB (czytelnie/biurowiec)  
a) 6 kondygnacji z piwnicą 

b) kubatura łączna– 43.580m3 
c) pomieszczenia sanitarne 

czytelnie:   
a) 9 pomieszczeń – 3 sanitariaty dla niepełnosprawnych, 6 kabin sanitarnych, 3 pisuary, 3 

krany czerpalne 
b) pomieszczenie gospodarcze ze zlewozmywakiem 

biurowiec:  

a) 8 pomieszczeń – 8 kabin sanitarnych, 4 pisuary 
b) trzy pomieszczenia socjalne ze zlewozmywakiem 

 

2. ul. Sułkowskiego 26 – budynek wolno stojący, typu „bliźniak” 
1) 4 kondygnacje z piwnicą i poddaszem 
2) kubatura – 1.250m3 

3) dwa pomieszczenia sanitarne – ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego 
4) pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem z ciepłą wodą z podgrzewacza elektrycznego 
5) w piwnicy dwa krany czerpalne 
6) dwa punkty polewaczkowe zewnętrzne 
7) przyłącze wody 
8) węzeł cieplny 

 

 
Zakres prac: 
 
Instalacja zimnej i ciepłej wody 

1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji zimnej i cieplej wody,  

2. Lokalizowanie  nieszczelności rur wodociągowych odkrytych jak i zabudowanych  w ścianach lub 
stropach 

3. Usuwanie nieszczelności zaworów, baterii umywalkowych, kranów czerpalnych, umywalek, misek 
ustępowych, pisuarów  

4. Wymiana: 
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-  zaworów: przelotowych, odcinających, spłuczkowych, pisuarowych, napełniających 

- wężyków łączących 
- baterii umywalkowych i prysznicowych, wylewek umywalkowych, kranów czerpalnych 
- umywalek, pochwytów umywalkowych, syfonów umywalkowych 
-  desek sedesowych, misek ustępowych z  płuczkami, pisuarów 

- pomp wodnych 
- przebudowa odpływów 

5. Zakładanie opasek uszczelniających na rurach wodociągowych 
6. Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m 
7. Uzupełnianie ubytków w izolacji termicznej instalacji cieplej wody 
8. W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji kanalizacji sanitarnej 
2. Lokalizowanie  nieszczelności rur kanalizacyjnych odkrytych jak i zabudowanych (w ścianach i 

stropach) i usuwanie nieszczelności  

3. Czyszczenie wpustów podłogowych, czyszczaków i syfonów,  
4. Udrażnianie kanalizacji sanitarnej 

5. W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami. 
6. Przebudowa odpływów 

 
Instalacja kanalizacji deszczowej 

1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji kanalizacji deszczowej 
2. Czyszczenie dwa razy do roku wpustów podwórzowych, rewizji w instalacji deszczowej, kinet w 

studzienkach przykanalikowych 

 
Instalacja p. poż. 

1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji 
2. Usuwanie nieszczelności zaworów, połączeń rurowych 
3. Usuwanie śladów korozji na instalacji 
4. Zakładanie opasek uszczelniających na rurach 
5. Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m 

6. Kontrola poprawności działania pomp w zestawie zasobnikowym i pompowym 
7. Wymiana niesprawnych zaworów, pomp 
8. Mycie raz w na 12 m-c zbiornika p.poż. 

 
Materiały na konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej nie wchodzące w zakres umowy: 

1. zawory , baterie umywalkowe, krany czerpalne, części zamienne 

2. umywalki, pochwyty umywalkowe, syfony umywalkowe 
3. miski ustępowe z płuczkami,  deski sedesowe, pisuary, 
4. wpusty podłogowe, wpusty podwórzowe 
5. rury stalowe czarne i  ocynkowane, rury pcv,  wężyki łączące, kształtki stalowe i pcv różne, izolacje 

termiczne 
6. podgrzewacze przepływowe wody 

 

Częstotliwość konserwacji 
- konserwacja urządzeń 2 x w roku 

- konserwacja sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych 1 x w roku 
- usuwanie usterek i awarii na podstawie wezwania 
 
 
Instalacja centralnego ogrzewania „co”, centralnej wody użytkowej „cwu”, ciepła technologicznego „ct”   

1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji 
2. Lokalizowanie ewentualnych nieszczelności rur zabudowanych w ścianach 
3. Regulacja hydrauliczna instalacji w tym odpowietrzanie 
4. Udrażnianie niedrożnych odcinków instalacji, 
5. Dopełnienie ubytków wody w instalacji  i upuszczanie zładu wodnego  
6. Regulacja  i naprawa niesprawnych zaworów grzejnikowych (termostatycznych) 

7. Wymiana uszkodzonych elementów instalacji takich jak: złączki grzejnikowe, odpowietrzniki, 
zawory grzejnikowe, korki grzejnikowe. 

8. Regulacja i naprawa niesprawnych zaworów podpionowych 
9. Wymiana uszkodzonych zaworów podpionowych 

10. Naprawa mocowań instalacji 
11. Uzupełnianie ubytków w izolacji termicznej instalacji 
12. Likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów 

13. Usuwanie śladów korozji na grzejnikach żeliwnych 
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14. Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa lub ich 

wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą. 
15. Zakładanie opasek uszczelniających na rurach 
16. Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m 
17. W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami. 

18. Regulacja klimakonwektorów 
 
Materiały na konserwacje  instalacji c.o. nie wchodzące w zakres umowy: 
1. grzejniki,                                                               
2. zawory podpionowe, 
3. zawory termostatyczne, 
4. zawory kulowe, 

5. liczniki ciepła, 
6. odpowietrzniki automatyczne, 
7. wodomierze c.w.u., 
8. rury stalowe, ocynkowane, miedziane i pp. 

9. pompy wodne 
 

Wykaz prac wchodzących w zakres konserwacji węzłów cieplnych – 2 x w roku 
1. Zapewnienie pełnej sprawności instalacji 
2. Regulacja przepływu nośnika dopływającego z sieci cieplnej i odpływającego do instalacji wewnętrznej 
3. Regulacja ciśnień w węźle cieplnym 
4. Regulacja, temperatury czynnika grzewczego i ciepłej wody 
5. Kontrola pracy elementów automatycznej regulacji (sterowniki, 

przetworniki ciśnienia i temperatury oraz napędy zaworów) 

6. Czyszczenie co najmniej raz do roku filtrów siatkowych i   odmulaczy 
7. Płukanie i czyszczenie stabilizatorów cieplej wody 
8. Konserwacja ruchomych części zaworów 
9. Wymiana niesprawnych zaworów 
10. Wymiana uszczelnień w  połączeniach kołnierzowych i gwintowych 
11. Odpowietrzanie węzłów cieplnych 
12. Kontrola poprawności działania  aparatury kontrolno-pomiarowej 

13. Uzupełnianie przewodnika ciepła w czujkach termometrycznych 
14. Kontrola poprawności działania urządzeń energetycznych 
15. Uzupełnianie izolacji termicznej 
16. Usuwanie nieszczelności powstałych w trakcie eksploatacji i śladów korozji 
17. Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m 
18. Kontrola ciśnień przestrzeni gazowej oraz uzupełnianie ciśnienia w kompensacyjnych naczyniach 

przeponowych 
19. Kontrola zbiorników ciśnieniowych będących pod nadzorem UDT i przygotowanie ich do przeglądu 
 
 
Materiały na konserwacje  węzła cieplnego niewchodzące w zakres umowy: 
1. pompy co i cwu, ct 
2. wymienniki co,  cwu, ct 

3. liczniki ciepła, 
4. wodomierze, 

5. baterie do liczników, 
6. elementy automatyki cieplnej: regulatory pogodowe, zawory, napędy do 

zaworów, czujniki, 
7. zawory bezpieczeństwa, 
8. zawory różnicy ciśnień i przepływu, 

9. filtry siatkowe i odmulacze, 
10. zawory kulowe, 
11. naczynia przeponowe, 
12. manometry i termometry, 
13. izolacje termiczne. 
 

Częstotliwość konserwacji 
- konserwacja urządzeń 2 x w roku 
- usuwanie usterek i awarii na podstawie wezwania 
 

 
- pomieszczenie sanitarne – ccw, jedna kabina, zlew stalowy z ociekaczem 
- instalacja centralnego ogrzewania 
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

WZÓR UMOWY 
 

dnia .................................r. pomiędzy: 

Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z 

siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których 

organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, NIP 526-12-87-150, 

REGON  000278681, 

reprezentowaną przez: 

………………………………….…………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” a każda odrębnie: „Stroną”. 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
Zapytania Ofertowego, o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto, do którego nie stosuje się ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa 
Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści, dalej „Umowa”: 
 

§1. 

1. Przedmiotem Umowy jest konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego 

ogrzewania, węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w budynkach przy ul. Koszykowej 26/28 oraz 
ul. Sułkowskiego 26 - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, dalej “Przedmiot Umowy”. 
 

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. 
 

3. Wszystkie prace i działania wykonywane w ramach Przedmiotu Umowy, będą prowadzone i 
wykonywane z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z przepisami BHP i p.poż. 

 
§ 2. 

1. Przedmiot Umowy realizowany ma być zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, wymaganiami i 

Opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio złącznik nr 
1 i nr 2 do Umowy. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji oraz dokonywania  
koniecznych napraw. 
 

3. Wykonanie czynności stanowiących Przedmiot Umowy każdorazowo potwierdzone zostanie przez 

pracownika Zamawiającego w książkach kontrolnych prowadzonych przez Wykonawcę. 
 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobowy kontakt telefoniczny we wszystkie dni tygodnia w 
zakresie spraw dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie zakłócać 
prawidłowego funkcjonowania Biblioteki. 

§ 3. 
1. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy wynosi zgodnie z Ofertą Wykonawcy ………………………… 

zł netto + podatek VAT ……… % co daje kwotę brutto ……………………………zł. 
 

2. Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie w relacji miesięcznej i wynosić będzie ………………………..zł 

netto + podatek VAT ……… % co daje kwotę brutto …………………………. zł. 

 
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 wypłacone zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej po 

każdym miesiącu prawidłowo wykonanej usługi i odbiorze wykonanych prac bez uwag, przelewem na 
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konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 
 

4. Zamawiający uwzględni zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku 
VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego. 

 
5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z niniejszą Umową realizacji usługi, włącznie z 
kosztami podwykonawców, w tym dojazdów, przeglądów i napraw. 

 
6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą. 
 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji długów Zamawiającego,wynikających 
z realizacji niniejszej Umowy, na rzecz innych podmiotów. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca dokonuje zakupu materiałów niewchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, a niezbędnych 
do wykorzystania w jego realizacji, w porozumieniu z Zamawiającym i na jego koszt.  

 
2. Wykonawca przedstawi do zapłaty fakturę odpowiadającą wysokości poniesionych wydatków za 

zakupione materiały, o których mowa w ust. 1 razem z fakturą za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Zwrot kosztów zakupu materiałów, następuje w ciągu 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 
faktury. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zakupów w sposób celowy i oszczędny. 

 
4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy przyjmuje na siebie obowiązek wytwórcy odpadów i zapewni 

utylizację odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy, a 

związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych tym zakresem, 

każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego lub odrębnej umowy. 
 

2. Wartość robót, o których mowa w ust. 1 będzie ustalana na podstawie ceny ryczałtowej, 
wynegocjowanej między Stronami.  

 
3. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia najpóźniej: 

1) w ciągu 2 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego, jeżeli awaria nastąpiła w dniu roboczym 
(od poniedziałku do piątku), 

2) w ciągu 4 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego, jeżeli awaria nastąpiła w dzień wolny 
(sobota, niedziela lub święto). 

 
5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu powiadomienia. 

 

6. Zgłaszanie usterek i awarii będzie dokonywane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: 
…………………………………..……….….@..........................., a w uzasadnionych wypadkach niecierpiących 

zwłoki telefonicznie, na nr …………………………………………..  
 

§ 6. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na czynności wykonane w ramach realizacji 

Przedmiotu umowy, a także na materiały użyte do wykonania tych czynności na okres 12 miesięcy, 

liczonych od dnia faktycznego ich wykonania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji 
jakości. 
 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków z rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości. 

 

3. Wykonawca jest obowiązany wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji na własny koszt, a 
usunięcie stwierdzonych wad powinno nastąpić w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 

4. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w zakresie usunięcia wady Przedmiotu Umowy, 
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wady na koszt Wykonawcy. 
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5. Jeżeli wykonawca nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem okresu 

gwarancji, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu do wad w ciągi 
30 dni od bezskutecznego upływu terminu jej usunięcia w ramach gwarancji jakości. 

 
§ 7. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
1) w przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy zgłoszonego przez Zamawiającego w 

formie pisemnej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każde stwierdzone nienależyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy; 

2) z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi za wady w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wady, wyznaczonego przez 
Zamawiającego zgodnie z §6 ust. 3;  

3) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii w czasie reakcji, wskazanym w Umowie 

w §5 ust. 3, w kwocie 100,00 zł (słownie: stu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 
4) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wymienionej w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

2. W przypadku gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
 

3. Wykonawca upoważnia Zmawiającego do potracenia kar umownych w wynagrodzenia umownego. 

 
§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia umowy, jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej Umowy 
nie realizując terminowo swoich obowiązków umownych, wykonuje swe umowne obowiązki bez 
należytej staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego 
wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, Wykonawca nadal nie wykonuje swoich obowiązków 

zgodnie z postanowieniami Umowy i treścią wezwania. 
 

2. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 
1. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową realizacją zadań, wynikających z niniejszej Umowy i 

upoważnione do kontaktów: 
1) po Stronie Wykonawcy ……………………………………………………….tel. ……………………………………… 
2) po Stronie Zamawiającego …………………………………………………………… tel. ………………………………… 
 

2. Każda ze Stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jej imieniu także innym osobom, o 
czym powiadomi drugą stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

§ 10. 
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji, w 
terminie 1 miesiąca od daty powstania sporu. 
 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron 
może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo Zamawiającego. 

 
§ 11. 

1. Łączne wynagrodzenie uwzględniające wartość zakupu materiałów niewchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w §4 ust. 1 oraz napraw nieobjętych zakresem Przedmiotu 
Umowy, o których mowa w §5 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 130 000 zł netto. 
 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Zapytanie ofertowe, 

2) Oferta Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy -Biblioteka 

Główna Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,ul. Koszykowa 26/28; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Pan Włodzimierz Kołacz e-mail: 

iod@koszykowa.pl, tel. (+ 48 22) 537 41 91; 

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

procesu wyboru wykonawcy, na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, o wartości poniżej 130 000 zł netto; 

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wymienionym powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów 

prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz realizacji postanowień umownych, nie podanie danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości rozpatrzenia złożonej oferty. 

 


