Umowa nr PTBS/

/2018

zawarta w dniu …………………………. w Poznaniu pomiędzy:
Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(60-281)
przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030524,
o kapitale zakładowym 98.348.500,00 zł, NIP: 778-12-25-831, REGON: 630682977 reprezentowaną przez:
Andrzeja Koniecznego - Prezesa Zarządu
Bognę Narożną - Wiceprezes Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
....................................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
wybranym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579)
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na wykonywaniu
rocznego przeglądu 3472 punktów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (dalej: „punkty wentylacyjne”)
mieszczących się w zasobach własnych Zamawiającego w Poznaniu. Przez punkt wentylacyjny na potrzeby
niniejszej umowy rozumie się jeden lokal mieszkalny/użytkowy.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest w szczególności do wykonywania
pomiarów i sprawdzenia:
a) drożności przewodów wentylacyjnych,
b) prawidłowości ciągu przewodów wentylacyjnych (podciśnienia) przy zamkniętych i otwartych
oknach w każdym punkcie wentylacyjnym,
c) ogólnego stanu technicznego (przydatność, uszkodzenia) przewodów wentylacyjnych na całej
ich długości,
d) czy występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące
stanowić zagrożenie (np. materiały łatwopalne, nieprawidłowe podłączenia, brak lub
uszkodzone urządzenia pomocnicze jak włazy, drabiny, ławy kominiarskie, brak
zabezpieczenia przewodów kratkami wentylacyjnymi itp.). W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na
piśmie w formie protokołu gdzie i jakie nieprawidłowości występują .
3. Szczegółowy wykaz adresów zasobów wraz z ilością punktów wentylacyjnych objętych przedmiotem umowy, o
których mowa w ust 1. stanowią załączniki nr 1 i 2, będące integralną częścią niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i umiejętności oraz potencjał niezbędne do należytego
wykonania niniejszej umowy.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§2
1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz wymienionych w § 1 niniejszej umowy należy również:
1) udokumentowanie wykonanych przeglądów punktów wentylacyjnych poprzez sporządzanie protokołów z
wykonanych czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 i przedłożenie ich Zamawiającemu najpóźniej w terminach do
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15.11.2018 roku, 15.11.2019 roku i 15.11.2020 r., wraz z roboczymi kartami pracy, potwierdzonymi przez najemców,
stanowiącymi załączniki do ww. protokołów,
2) okazywanie każdorazowo Najemcom lokali upoważnienia do przeprowadzenia czynności przeglądu wentylacji,
wystawionego przez Zamawiającego (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy),
3) wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
4) uzgadnianie z najemcami lokali terminu wykonania czynności przeglądu,
5) wyznaczenie ze strony Wykonawcy osoby do bezpośredniego kontaktowania się Zamawiającego w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
6) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu faktu zrealizowania przedmiotu umowy /zakończenia wykonania czynności
przeglądu rocznego lokali/,
7) bieżące informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o napotykanych utrudnieniach w realizacji przedmiotu
umowy, uniemożliwiających w pełni realizację przedmiotu umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest również do powiadamiania najemców w uzgodnieniu z Zamawiającym w formie
ogłoszenia w widocznym miejscu np.: na drzwiach wejściowych lub na tablicy informacyjnej w budynku o terminie
wykonania przeglądu, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przeglądu punktów
wentylacyjnych. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 4 do umowy.
§3
1.Wyznaczenie osób ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się Wykonawcy w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy:
1) w zakresie nieruchomości przy ul. Murawa, ul. Słowiańskiej, ul. Hercena w Poznaniu - Wojciech Pilarski,
tel. 61-850-83-01, kom. 605-821-222, ewentualnie inna osoba wskazana pisemnie przez
Zamawiającego,
2) w zakresie nieruchomości przy ul. Folwarcznej w Poznaniu - Ewa Reluga-Kiczmach, tel.
61-850-83-02, kom. 663-888-774, ewentualnie inne osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
3) w zakresie nieruchomości przy ul. Piaskowej/Szyperskiej, ul.Naramowickiej, ul. Drewlańskiej w
Poznaniu – Tomasz Henklewski, tel. 61-850-83-03, kom. 609-477-057, ewentualnie inna osoba
wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
4) w zakresie nieruchomości przy ul. Sikorskiego/Roboczej w Poznaniu – Grzegorz Rodziejczak, tel. 61850-83-06, kom. 609-492-602, ewentualnie inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
5) w zakresie nieruchomości przy ul. Katowickiej, ul.Milczańskiej/Bobrzańskiej – Roman Pieniak, tel.
61-850-83-04, kom. 660-412-101, ewentualnie inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
6) w
zakresie
nieruchomości
przy
ul.
Konfederackiej,
ul.
Grabowej,
ul.
Kosynierskiej/Górczyńskiej/Palacza w Poznaniu – Małgorzata Beszterda, tel. 61-850-83-05, kom.
605-306-466, ewentualnie inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
7) w zakresie nieruchomości przy ul. Palacza 134,136,138,140,140a, ul. Suwalska 173 do191
,M.Cegłowskiej 10-22 i Zołnierzy Wyklętych 4-24 – Alicja Fimmel, tel. 791-140-700, ewentualnie inna
osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego,
2. Podejmowanie decyzji i przekazywanie ich Wykonawcy w przypadkach stwierdzonych i pisemnie
zgłoszonych przez Wykonawcę Zamawiającemu, a dotyczących utrudnień w realizacji przedmiotu
zamówienia.
§4
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowi iloczyn zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy ceny
jednostkowej netto za wykonanie przeglądu jednego punktu wentylacyjnego, tj………………złotych
powiększony o należny podatek VAT i ilości punktów wentylacyjnych, co do których faktycznie przegląd
wykonano, spośród wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.
2. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT po każdym wykonaniu przeglądu rocznego .
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół z wykonania
przeglądu rocznego.
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4. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
§5
1. Wykonawca wykona własnymi siłami________________________________________________
2. Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących czynności w zakresie realizacji niniejszej
umowy: ________________________________________________________
3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację
Umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonanie czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy w takim
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.
6. Umowy o podwykonawstwo:
1) Definicja umowy o podwykonawstwo: umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą) a także między Podwykonawcą a
dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
2) Umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą winny zawierać w szczególności, iż:
a)
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi,
b)
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio
usługi konserwacji urządzeń dźwigowych i pogotowia dźwigowego, która ściśle
odpowiada części zamówienia określonego w umowie zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
c)
wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
d)
okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o
podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada wraz z kopią umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument
właściwy ze względu na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że
osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do
jego reprezentacji.
13. Do istotnych zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w pkt 7, 8, 9, 10
niniejszego paragrafu.
14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą umową.
15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą VAT oświadczenia
wszystkich Podwykonawców dotyczącego braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności
należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo zafakturowane przedkładaną fakturą VAT.
Nieprzedstawienie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń skutkować będzie prawem Zamawiającego
do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczeń z
Podwykonawcą, ewentualnie do zapłaty Podwykonawcy żądanej sumy i potrącenia jej równowartości z
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
19. W przypadku zgłaszania uwag, o których mowa powyżej w
Zamawiającego, Zamawiający może:

ust. 18, w terminie wskazanym przez

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.

4

§6
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy:
Zakres czynności związany z przedmiotem zamówienia został przedstawiony w par. 1 ust. 2 oraz par. 2 ust.
1 i 2 niniejszej umowy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności spełniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w całym okresie realizacji Zamówienia w dowolnie
wybranym czasie i miejscu. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy o pracę z osobami wykonującymi czynności wskazane w ust.
1 powyżej. Obowiązek zatrudnienia osób do wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o
pracę nie dotyczy wykonawcy, który osobiście będzie wykonywał wszystkie prace związane z przedmiotem
zamówienia.

3.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar
etatu, stanowisko lub zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania,

3)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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5.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
za każdy stwierdzony przypadek z osobna tj. za każdą osobę nie spełniającą wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu.

6.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z rygorem określonym w ust. 5 powyżej.

7.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§7

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia jej podpisania do dnia 15.11.2020 r.
§8
1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminów określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 200,00 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10.000,00 zł brutto.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości adekwatnej do stopnia zrealizowania przedmiotu umowy.
4. Stronom niniejszej umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§9
1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z przeglądów rocznych w terminie
określonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy lub wykonania przeglądu rocznego w niepełnym zakresie lub
rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
§10
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) wystąpiła konieczność zmiany osób wyznaczonych do kontaktowania się z drugą stroną umowy,
3) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy w przypadku zmiany:
a. wysokości stawki procentowej podatku od towarów i usług (VAT),
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r.
poz.1747),
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
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2. W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w punkcie 3 powyżej, po złożeniu przez Wykonawcę
wniosku z udokumentowanym wzrostem kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy i wykonujących czynności określone w par. 1 i 2 umowy,
Zamawiający uwzględni wzrost kosztów wymienionych w punkcie 3 powyżej w taki sposób, że wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztów a okres obowiązywania niniejszej
umowy może zostać odpowiednio skrócony. Decyzję w zakresie skrócenia okresu obowiązywania umowy
podejmuje Zamawiający.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej, chyba, że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania
okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
§11
1. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do umowy.
3. Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.
6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
7. Ewentualne spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
dwa Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Nr 1, 2 - wykaz adresowy zasobów wraz z ilością punktów
Nr 3 - upoważnienie do przeprowadzenia przeglądu wentylacji w zasobach
Nr 4 - wzór zawiadomienia o przeglądach
Nr 5 - umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
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Lp.

Numer
administracyjny

Ilość
mieszkań

Data
przekazania do
użytkownia

Lp.

Numer
administracyjny

Ilość
mieszkań

Data
przekazania do
użytkowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MURAWA 37 A
MURAWA 37 B
MURAWA 37 C
HERCENA 1 A
HERCENA 1 B
HERCENA 1 C
MURAWA 33 A
MURAWA 33 B
MURAWA 35
SŁOWIAŃSKA 53 A
SŁOWIAŃSKA 53 B
SŁOWIAŃSKA 53 C
SŁOWIAŃSKA 55 A

35
35
31
41
41
36
28
28
28
41
31
31
31

1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2000

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

50
49
27
33
30
22
26
32
65
40
28
24
24

2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2005
2005
2005
2001
2001

72
50

2001
2003

26

2004

48
39
40
39

2003
2007
2009
2009

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

PIASKOWA 7
PIASKOWA 8
SZYPERSKA 10
SZYPERSKA 10A
SZYPERSKA 10B
SZYPERSKA 10C
SZYPERSKA 11
SZYPERSKA 11A
MILCZAŃSKA 54
MILCZAŃSKA 56
BOBRZAŃSKA 2
PALACZA 3, 3A
PALACZA 5, 5A
KOSYNIERSKA 1226
KOSYNIERSKA 7 A-F
KOSYNIERSKA 10
AB
GÓRCZYŃSKA 812A
GRABOWA 22 A
GRABOWA 22 B
GRABOWA 22 C
KONFEDERACKA 4
CDE
KATOWICKA 9
KATOWICKA 11
DREWLAŃSKA 10
PALACZA 134
PALACZA 136
PALACZA 138

14.
15.

31
35

2000
2001

52.
53.

16.

SŁOWIAŃSKA 55 B
SŁOWIAŃSKA 55 C
NARAMOWICKA
211 AB

96

2000

54.

17.
18.
19.
20.

FOLWARCZNA 22
FOLWARCZNA 23
FOLWARCZNA 24
FOLWARCZNA 25

32
32
16
51

2001
2001
2001
2001

55.
56.
57.
58.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

FOLWARCZNA 26
FOLWARCZNA 29
FOLWARCZNA 30
FOLWARCZNA 31
FOLWARCZNA 32
FOLWARCZNA 33
FOLWARCZNA 34

20
88
43
53
60
32
16

2001
2001
2001
2004
2004
2003
2002

75
83
240
68
22
40
33

2010
2004
2004/2005
2010
2015
2015
2015

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

FOLWARCZNA 35
FOLWARCZNA 36
FOLWARCZNA 37
FOLWARCZNA 38
SIKORSKIEGO 12
SIKORSKIEGO 13
ROBOCZA 19
ROBOCZA 21

16
16
24
40
71
29
65
71

2002
2002
2002
2002/2003
2003
2001
2002
2002

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

PALACZA 140
PALACZA 140A
SUWALSKA 173-175
SUWALSKA 177-179
SUWALSKA 181-183
SUWALSKA 185-187
SUWALSKA 189-191

24
24
4
4
4
4
4

2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016

36.
37.
38.

ROBOCZA 17 AB
ROBOCZA 17 C
PIASKOWA 6

134
53
45

2004
2004
2006

ILOŚĆ MIESZKAŃ
ISTNIEJĄCYCH

2999

73.

LOKALE W BUDOWIE
M.CEGŁOWSKIEJ
10,12,14,16,18,20,22,24

74.

LOKALE W BUDOWIE
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 291

70

2019

2020

8

ŁACZNA ILOŚĆ MIESZKAŃ 3360
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Załącznik nr 2 do umowy

Lp.

Numer administracyjny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

MURAWA 37 A
MURAWA 37 B
MURAWA 37 C
HERCENA 1 A
HERCENA 1 B
HERCENA 1 C
SŁOWIAŃSKA 53 A
SŁOWIAŃSKA 53 B
SŁOWIAŃSKA 53 C
SŁOWIAŃSKA 55 A
SŁOWIAŃSKA 55 B
SŁOWIAŃSKA 55 C
FOLWARCZNA 32
FOLWARCZNA 35
PIASKOWA 6
PIASKOWA 7
PIASKOWA 8
SZYPERSKA 10
SZYPERSKA 10A
SZYPERSKA 10B
SZYPERSKA 10C
SZYPERSKA 11
SZYPERSKA 11A
KOSYNIERSKA 10 AB

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

GRABOWA 22 B
GRABOWA 22 C
KONFEDERACKA 4 CDE
KATOWICKA 9
KATOWICKA 11
DREWLAŃSKA 10
PALACZA 134
PALACZA 136
PALACZA 138
PALACZA 140
PALACZA 140A

Ilość lokali usł.

Data przekazania
do użytkownia
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2004
2002
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2004

17

1 biuro adm.

13

15
1 biuro adm.
1
1 biuro adm.

3

1 lokal uzytkowy+1 biuro adm.
2
1 lokal użytkowy i 4 biura adm.
34+ 1 biuro adm.
2

10 + 1 biuro adm.

2009
2009
2010
2004
2004/2005
2010
2015
2015
2015
2015
2015

ILOŚĆ LOKALI USŁUGOWYCH ORAZ BIUR ADM. 99 + 10 biur adm=109
LOKALE W BUDOWIE - pole inwestycyjne nr 8
36. MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10-22
ŁĄCZNA ILOŚĆ LOKALI USŁUGOWYCH ORAZ
BIUR ADM.

3

----2019----

112
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Załącznik do umowy nr 3

Upoważnienie dla Wykonawcy przeglądu

..............................................
/nazwa Wykonawcy/

Poznań dnia…………………….…….

Na podstawie art. 62 ust. 1 litera „c” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane upoważnia się:
..........................................................................................
/imię i nazwisko właściciela firmy/
do przeprowadzenia kontroli:
rocznego przeglądu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
/oznaczenie kontroli/
w budynkach przy ulicy ………………………….. w Poznaniu
/nazwa i adres jednostki kontrolowanej/

Ważność upoważnienia upływa z dniem ………………… r.

………………………………
/pieczęć i podpis/

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia…………………………………..

………………………………
/pieczęć i podpis osoby
przedłużającej upoważnienie/
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Załącznik do umowy nr 4
NAZWA WYKONAWCY
……………………………………………………………………………………

Uprzejmie informujemy, że w dniach od …………..……… do ……..……………
w godzinach od …………….….. do ………………….
w budynku przy ulicy ……………………………………
odbędzie się przegląd wentylacji, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane.
Prosimy

o

obecność

w

podanym

terminie

i

o

udostępnienie

mieszkań

pracownikom

firmy……………………………………………………………….. dokonującej przeglądu na zlecenie Poznańskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
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Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik do Umowy
nr PTBS……….. z dnia………….

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …………………… w Poznaniu
pomiędzy:
spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-281), przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000030524, o kapitale zakładowym 98.348.500 zł, posiadającą numer NIP 778-12-25-831, posiadającą numer REGON: 630682977, reprezentowaną
przez:
Andrzeja Koniecznego - Prezesa Zarządu
Bognę Narożną –Wiceprezesa Zarządu
zwanym dalej „Administratorem danych”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”
łącznie zwane Stronami
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.

2.

W celu wykonania umowy nr …………… z dnia ………………..(dalej – Umowa) Administrator danych powierza
Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 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.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu określonym w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzający przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą w sposób
całkowicie zautomatyzowany i/lub częściowo zautomatyzowany i/lub inny niż zautomatyzowany (tj. w formie papierowej).
§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1.
2.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, wyłącznie w
celu ……………………...
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzić odrębny rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, których
dokonuje w imieniu Administratora danych. Wskazany rejestr powinien zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego;

kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora danych;

gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku
określonych w RODO przekazań także dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;

ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przedłożenia tego rejestru Administratorowi danych.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/zwraca
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić
dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
administratorowi w ciągu 24 h.
§4
Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
umowy.
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2.
3.
4.

Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 2dniowym jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni .
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1.
2.

3.
4.

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora
danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego,
któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1.

2.

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony ……………………………………..
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie umowy
Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
a)
b)
c)

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
§9
Zasady zachowania poufności

1.

2.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż
wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
W przypadku sporów wynikających z realizacji umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Administratora danych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot przetwarzający

Administrator danych
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