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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy (IPU) 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, 

zwanych dalej „przeglądami”, klimatyzatorów ściennych typu SPLIT, MULTISPLIT, 

klimatyzatorów precyzyjnych LENNOX i klimatyzatorów przenośnych, zwanych dalej 

„klimatyzatorami” zamontowanych w siedzibie Zmawiającego. 

2. Szczegółowy wykaz klimatyzatorów stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności zobowiązany 

jest do: 

1) wykonywania przeglądów klimatyzatorów, w okresach: 

- do 30 czerwca 2016 r., 

- do 31 grudnia 2016 r.  

- do 30 kwietnia 2017 r.; 

2) wykonywania na bieżąco odpłatnych napraw klimatyzatorów i/lub instalacji 

klimatyzacyjnych w celu utrzymania ich ciągłej sprawności technicznej; 

3) w przypadku stwierdzenia awarii klimatyzatora i/lub instalacji klimatyzacyjnych, 

wydelegowania konserwatora na wezwanie Zamawiającego w czasie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania wezwania. Czas naprawy będzie 

uzależniony od czasu akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego oraz 

od dostępności części zamiennych. W przypadku klimatyzatorów, o których 

mowa w poz. 5-7 załącznika nr 1 do umowy wydelegowania konserwatora na 

wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zachowaniu jak 

najwyższej staranności oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji 

udostępnionej przez Zamawiającego i jego wytycznych, obowiązującymi normami 

i przepisami, w tym m.in. BHP i zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. W ramach przeglądów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, Wykonawca dokonywać 

będzie następujących czynności:  

1) przeglądu połączeń elektrycznych zasilania i sterowania; 

2) sprawdzenia stanu technicznego sprężarek; 

3) sprawdzenia zaworów, czujników; 
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4) sprawdzenia stanu wentylatorów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych; 

5) czyszczenia lub wymiany filtrów; 

6) czyszczenia i odgrzybiania parowników/ jednostek wewnętrznych; 

7) czyszczenia powierzchni skraplaczy; 

8) sprawdzenia ciśnień pracy w układzie chłodniczym i ewentualnego uzupełnienia 

czynnika chłodniczego (nieodpłatnie do 300 g); 

9) sprawdzenia i ewentualnego udrożnienia instalacji odpływu skroplin; 

10) sprawdzenia mocowań jednostek zewnętrznych; 

11) sprawdzenia i regulacji urządzeń. 

2. W ramach napraw, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca dokonywać 

będzie następujących czynności: 

1) wykonywanie napraw usterek/awarii ujawnionych w trakcie przeglądu lub na 

wezwanie Zamawiającego; 

2) zapewnienie w ramach napraw wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części 

i urządzeń niezbędnych do usunięcia awarii. 

3. Po każdorazowym wykonaniu przeglądu, Wykonawca sporządzi protokół przeglądu 

każdego klimatyzatora, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w ust. 1, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Protokół potwierdzony podpisem przez 

przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury. 

4. Każdą naprawę winno poprzedzać każdorazowo sporządzanie protokołu konieczności 

naprawy wraz z kosztorysem ofertowym oraz przewidywanym czasem niezbędnym do 

wykonania naprawy, celem akceptacji przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie będzie ponosić kosztów naprawy w przypadku wykonania przez 

Wykonawcę naprawy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

6. Po każdorazowej naprawie, wymontowane zużyte części winny być przedstawione 

Zamawiającemu do wglądu, w celu potwierdzenia ich faktycznego zużycia 

/wyeksploatowania. Brak przedstawienia zużytych części do wglądu oraz miejsca ich 

wymiany upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za wykonaną usługę do 

czasu dopełnienia przedmiotowego obowiązku. 

7. Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności działania 

urządzeń i sporządzi protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

Protokół potwierdzony podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie 

podstawą do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 6. 

8. Wykonawca będzie realizował obowiązki w ustalonych umową terminach. 

Każdorazowe przesunięcie terminów umownych wykonania poszczególnych 
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obowiązków może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy. 

9. Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca 

używać będzie zakupionych przez siebie materiałów, każdorazowo na podstawie 

uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu wraz z przewidywanym 

czasem niezbędnym do wykonania naprawy/usunięcia awarii. Koszty materiałów 

Wykonawca ponosić będzie na podstawie odrębnej pozycji w fakturach Wykonawcy, 

do których załączać on będzie kopie faktur zakupu materiałów. 

10. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

czynników chłodniczych, spełniających warunki określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

czynników chłodniczych w celu ograniczenia zmian klimatycznych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części (po uprzednim 

potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 

12. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonywania usług w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego; 

b) bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich problemach 

związanych z niewłaściwym działaniem urządzeń i instalacji wskazując rodzaj 

uszkodzenia, zakres, wartość i czas naprawy oraz przedstawiać pisemnie możliwe 

do realizacji zgodnie z przepisami, propozycje napraw urządzeń i instalacji w celu 

wyeliminowania możliwych awarii; 

c) informowanie Zamawiającego o konieczności naprawy oraz wymiany 

lub modernizacji urządzeń objętych usługą; 

d) prowadzenia wszelkiej wymaganej dokumentację dotyczącą urządzeń i instalacji 

objętych niniejszą umową. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej 

umowy Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu 

prowadzoną dokumentację w zakresie przedmiotu umowy; 

e) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w trakcie świadczenia usług 

oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za następstwa wynikające 

z nieprzestrzegania tych przepisów; 

f) dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym 

zniszczeniu mienia Zamawiającego; 

g) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług i po ich wykonaniu. 
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§ 3 

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, 

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4). 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 

30 kwietnia 2017 r. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przeglądów nie może przekroczyć 

kwoty ……………….. zł (słownie: …………….. złotych …/100) z VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu 

przeglądów klimatyzatorów, w równych ratach po …… zł (słownie: ……….. złotych 

…/100) z VAT za każdy przegląd. 

3. Strony ustalają że przy wykonywaniu napraw/usuwania awarii Wykonawca stosować 

będzie stawkę za 1 roboczogodzinę zawierającą koszty dojazdu do siedziby 

Zamawiającego w wysokości po …….… zł (słownie: ……….. złotych …/100) z VAT. 

4. Wynagrodzenie netto przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie. 

 

§ 5 

Zapłata  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu 

przeglądów w kwotach określonych w § 4 ust. 2, na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur, wystawianych po wykonaniu przeglądów potwierdzonych 

protokołami, o których mowa w § 2 ust. 3 sporządzonych odrębnie dla każdego 

z klimatyzatorów. 

2. Wynagrodzenie z tytułu napraw, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, płatne będzie 

z dołu, po wykonaniu napraw na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, 

wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym 

mowa w § 2 ust. 7. 

3. Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………….……………………………. prowadzony przez ……….…………………….. 

4. Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej umowy. 

5. Za dzień płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 

wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

7. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów 

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:  

– Pan/i …………….. tel. (…) ….-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: ………………… 

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy 

sprawowany będzie przez: 

– Pan/i ………………, tel. (…) …-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: .………………..  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przeglądu, w tym którejkolwiek 

czynności określonej w § 2 ust. 1 – w wysokości 10% raty wynagrodzenia, 

o której mowa w § 4 ust. 2;  

2) za niedotrzymanie terminu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 – w wysokości 2% raty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

3) za niedotrzymanie terminu określonego w § 1 ust. 3 pkt 3 – w wysokości 10% 

raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 

4) za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji ponad termin o którym mowa 

w § 8 ust. 3 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% – wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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3. W wypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Gwarancja 

1. W zakresie realizowanych usług Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

w następującym zakresie: 

1) na wykonane naprawy – ………… miesięcy. 

2) na zakupione i użyte do naprawy części zamienne – ………….miesięcy - jeżeli 

gwarancja producenta części jest dłuższa wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić gwarancji na okres nie krótszy, niż ten na jaki udziela jej producent. 

2. Okresy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Strony protokołu 

z wykonania napraw. 

3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 

usuwania usterek w przypadku wadliwego działania naprawionych przez siebie 

urządzeń i/lub instalacji oraz przystąpienia do wymiany zamontowanej wadliwej części 

urządzenia i/lub instalacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 8 godzin 

od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 

4. Termin naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca po uprzednim wyznaczeniu mu przez Zamawiającego terminu na 

naprawę gwarancyjną nie przystąpi do jej wykonania Zamawiający będzie uprawniony 

do zlecenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy i obciążenia tymi kosztami 

Wykonawcy, a także naliczenia kary umownej. 

6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej 

gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że nieruchomość, stanowiąca siedzibę Zamawiającego, 

stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zamawiającego. 
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2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez 

Wykonawcę w miejscu wykonywania robót i poza nim. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną będącą w posiadaniu 

Zamawiającego do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach 

w szczególności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń 

i instalacji klimatyzacyjnej. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być 

wykonywane prace i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

2. Powierzone usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonywać profesjonalnie w zgodzie 

z przepisami właściwymi przedmiotowi umowy, zasadami wiedzy technicznej 

i w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Za szkody spowodowane 

nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych niniejszą umową oraz 

właściwymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że czynności wchodzące w zakres przedmiotu 

umowy wykonywać będą jedynie osoby, posiadające: 

1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 

stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 

i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie 

elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

2) aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 

stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 

montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji 

i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW; 

3) certyfikat dla personelu (f-gazowy), co najmniej na obsługę techniczną, demontaż 

oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich 

recyklingu, regeneracji przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie 

tymi substancjami zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881). 
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4) aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju 

pracy. 

4. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, 

ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.  

5. Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych 

w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez 

Wykonawcę dostępu do danych osobowych Zamawiającego, niezwłocznie zgłosi ten 

fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych 

robót przed osobami trzecimi. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia odzież 

ochronną oraz środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym umowę.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony 

środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur 

porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku 

z prowadzonymi pracami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków Wykonawcy (osób 

wykonujących umowę) i Zamawiającego oraz osób trzecich uprawnionych do 

przebywania w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu 

lub uszkodzeniu mienia Zamawiającego. 

9. Szkody, o których mowa w ust. 8, powinna/y być naprawione lub wyrównane w ciągu 

24 godzin od momentu jej wyrządzenia/powstania. 

 

§ 11 

Poufność 

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi 

zapoznał się w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczące rozmieszczenia 

i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych 

zabezpieczeń oraz firm wykonujących usługi na rzecz Zamawiającego w czasie trwania 

umowy, jak również po jej ustaniu. 

2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum 

Legislacji. 
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3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji 

powszechnie dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych, 

uprawnionych do tego organów. 

 

§ 12 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za 

zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – 

obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio 

do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia 

netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie 

wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio 

dostosowana do zmienionej stawki VAT. 

4. Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, 

na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić także Zamawiający. 

6. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia 

wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie 

od długości tego okresu; 

2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy 

zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne; 

3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej; 
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8. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy. 

9. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 7, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. 

10. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy za 

uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego 

załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Do umowy dołączono następujący załącznik, który stanowi jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Wykaz klimatyzatorów 

Załącznik nr 2 – Protokół przeglądu 

Załącznik nr 3 – Protokół naprawy 

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

       ………..………………                                                      ……….……………………. 
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Załącznik nr 1 do umowy RCL – VIII – ……./2016 

z dnia ………………… 2016 r. 

 

L.p. Piętro Rodzaj klimatyzatora Marka Model 

1 -1 ścienny TRANE MCW530JNORA 

2 -1 ścienny TRANE MCW530JNORA 

3 -1 ścienny - INVERTER FUJITSU ASY24LBA-W 

4 -1 ścienny - INVERTER FUJITSU ASY24LBA-W 

5 -1 przypodłogowo-podstropowy MDV MUE-60HRFN1-QC2 

6 -1 przypodłogowo-podstropowy MDV MUE-60HRFN1-QC2 

7 -1 przypodłogowo-podstropowy MDV MUE-60HRFN1-QC2 

8 0 ścienny PANASONIC CS-A120KE 

9 0 ścienny PANASONIC CS-A90KE 

10 0 ścienny PANASONIC CS-A120KE 

11 0 ścienny PANASONIC CS-2473KE 

12 0 ścienny PANASONIC CS-2473KE 

13 0 ścienny PANASONIC CS-A120KE 

14 1 mobilny SHARP b/d 

15 1 ścienny LG G12AH 

16 1 precyzyjny LENNOX b/d 

17 1 precyzyjny LENNOX b/d 

18 1 ścienny SAMSUNG AQ12FKN 

19 2 ścienny SAMSUNG AQ09FKN 

20 2 ścienny SAMSUNG AQ12FKN 

21 2 ścienny SAMSUNG AQ12FKN 

22 2 ścienny SAMSUNG AQ09FKN 

23 2 ścienny FONKO FO-D124LG 

24 2 ścienny – INVERTER SAMSUNG AQ12FKN 

25 4 ścienny PANASONIC CS-A90KE 

26 5 ścienny PANASONIC CS-A90KE 

27 5 ścienny PZL HYDRAL b/d 

28 5 ścienny PANASONIC CS-MC120KE 



12 

 

29 6 ścienny PZL HYDRAL b/d 

30 6 mobilny SANYO SAP-P92Q5 

31 6 ścienny COOL b/d 

32 6 ścienny PANASONIC CS-MC120KE 

33 7 ścienny MDV MSR1I-12HRN1 

34 7 ścienny MDV MSR1I-09HRN1 

35 7 ścienny MDV MSR1I-09HRN1 

36 7 ścienny PANASONIC CS-A120KE 

37 7 ścienny PANASONIC CS-A120KE 

38 4 ścienny MDV MSR1I-09HRN1 

39 4 ścienny MDV MSR1I-09HRN1 

40 4 ścienny MDV MSR1I-12HRN1 

41 0 ścienny ACSON b/d 

42 1 mobilny SHARP b/d 

43 7 ścienny PANASONIC CS-1873KE 

44 -1 ścienny General Electric AE 1AH 21/WO 

45 -1 ścienny Fonko FO D224LG 

46 -1 ścienny Galanz KFR-35W/A1 

47 1 ścienny TRANE b/d 

48 1 ścienny TRANE b/d 

49 1 ścienny TRANE b/d 

50 1 ścienny TRANE b/d 

51 1 ścienny TRANE b/d 

52 2 ścienny TRANE b/d 

53 2 ścienny TRANE b/d 
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Załącznik nr 2 do umowy RCL – VIII – ……./2016 

z dnia ………………… 2016 r. 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU 

Miejsce wykonywanych czynności serwisowych: 

Rządowe Centrum Legislacji 

Al. J. Ch. Szucha 2/4 

00-582 Warszawa 

 

pomieszczenie nr
1
: …………………………………………….…… 

Klimatyzator (model): ……………………………………………… 

1 data  

2 typ urządzenia  

3 stan techniczny sprężarki  

4 stan zaworów i czujników  

5 stan połączeń elektrycznych zasilania i sterowania  

6 czyszczenie lub wymiana filtrów  

7 odgrzybianie elementów parownika  

8 czyszczenie parownika  

9 
sprawdzenie ciśnień pracy w układzie 

chłodniczym 

 

10 
stan wentylatorów jednostki wewnętrznej 

i zewnętrznej 

 

11 
sprawdzenie i ewentualne udrożnienie instalacji 

odpływu skroplin 

 

12 
ogólne sprawdzenie i regulacja urządzenia oraz 

oczyszczenie powierzchni skraplacza 

 

13 sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej  

14 temperatura nawiewu w trybie chłodzenia  

 

Ogólny stan techniczny klimatyzatora: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………….. 
 

UWAGI lub ZALECENIA: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………….. 
 

Przegląd przeprowadził             Wykonanie prac serwisowych potwierdza 

 
       ………………………………         ………………………………...…………… 

                                                 
1
 W przypadku 2 lub więcej urządzeń w pomieszczeniu, należy do nr pomieszczenia dodać cyfrę (1, 2 …n) 

w nawiasie. 
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Załącznik nr 3 do umowy RCL – VIII – ……./2016 

z dnia ………………… 2016 r. 

 

PROTOKÓŁ NAPRAWY 

Miejsce wykonywanej naprawy: 

Rządowe Centrum Legislacji 

Al. J. Ch. Szucha 2/4 

00-582 Warszawa 

 

pomieszczenie nr
2
: …………………………………………….…… 

Klimatyzator (model): ……………………………………………… 

1 data  

2 typ urządzenia  

3 OPIS NAPRAWY 
 

4 stan techniczny sprężarki  

5 stan zaworów i czujników  

6 stan połączeń elektrycznych zasilania i sterowania  

7 czyszczenie lub wymiana filtrów  

8 odgrzybianie elementów parownika  

9 czyszczenie parownika  

10 
sprawdzenie ciśnień pracy w układzie 

chłodniczym 

 

11 
stan wentylatorów jednostki wewnętrznej 

i zewnętrznej 

 

12 
sprawdzenie i ewentualne udrożnienie instalacji 

odpływu skroplin 

 

13 
ogólne sprawdzenie i regulacja urządzenia oraz 

oczyszczenie powierzchni skraplacza 

 

14 sprawdzenie mocowania jednostki zewnętrznej  

15 temperatura nawiewu w trybie chłodzenia  

 

Ogólny stan techniczny klimatyzatora: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………….. 
 

UWAGI lub ZALECENIA: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………….. 
 

Naprawę przeprowadził                   Wykonanie naprawy potwierdza 
 

       ………………………………         ………………………………...…………… 

                                                 
2
 W przypadku 2 lub więcej urządzeń w pomieszczeniu, należy do nr pomieszczenia dodać cyfrę (1, 2 …n) 

w nawiasie. 


