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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony 
przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdującego się przy al. J. 
Ch. Szucha 25 w Warszawie (zwanych dalej „przeglądami przeciwpożarowymi”) oraz 
przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia 
ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku (zwanego dalej „sprzętem 
przeciwpożarowym”). 
 
1. Przeglądy przeciwpożarowe oraz przeglądy sprzętu przeciwpożarowego odbędą się:  

1) w 2017 r. - do dnia 28.04.2017 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację, o której mowa w punkcie 4, w terminie do dnia 12.05.2017 r.; 

2) w 2018 r. - do dnia 28.04.2018 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację, o której mowa w punkcie 4, w terminie do dnia 12.05.2018 r. 

2. W ramach każdego z przeglądów przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej z wymaganiami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), w tym w szczególności do 
sprawdzenia: 
1) warunków ochrony przeciwpożarowej, 
2) wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, systemy pożarowe, 
3) warunków ewakuacji w budynku, 
4) procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w budynku, 
5) zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
6) dróg pożarowych i bram wjazdowych, 
7) dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, 
8) sprawdzenie głównego wyłącznika prądu, 
9) regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru, 
10) oznakowania budynku w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z Polskimi 

Normami. 
 
3. W ramach każdego z przeglądów sprzętu przeciwpożarowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia: 
1) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego, 
2) przeglądu hydrantów (32 szt.), 
3) przeglądu następujących gaśnic: 

• GP 6x ABC (81 szt.), 
• GP 4x ABC (5 szt.), 
• GSE 2x (11 szt.), 
• GS 2x B (4 szt.), 
• UGS 2x (2 szt.), 
• GS 5x B (2 szt.), 
• GP1 X ABC (9 szt.), 
• GP 1z BC (2 szt.), 
• GP 1x ABC (1 szt.), 
• GWF 3x (3 szt.), 
• AP 25x ABC (2 szt.). 
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4. W ramach przedmiotu umowy (osobno dla przeglądów w 2017 r. i 2018 r.) Wykonawca 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację (raporty) zawierającą analizę, 
ocenę i wskazanie ewentualnych działań korygujących w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wykonawca przygotuje 
trzy odrębne dokumentacje (raporty) z przeprowadzonych czynności, tj. z: 
1) przeglądu przeciwpożarowego, 
2) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego, 
3) przeglądu hydrantów oraz gaśnic. 

Każdy z dokumentów, o których mowa w punkcie 4 zostanie przekazany do siedziby 
Zamawiającego po jednym egzemplarzu w formie drukowanej oraz po jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie umożliwiającym 
odczyt – Acrobat Reader). 
 
 
Wszelkie czynności przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, związane z wykonaniem 
przeglądów przeciwpożarowych oraz przeglądów sprzętu przeciwpożarowego, będą 
przeprowadzane w dniach roboczych w godz. 7.00 – 15.00, w terminach uprzednio 
ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego. 
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Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego  

 
UMOWA nr MEN/2017/BA/ 

 
Zawarta w Warszawie w dniu ………..2017 r. pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą przy  
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 701-001-56-10, REGON: 000177939, 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez Pana 
Alana Steinbarth - Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, 
 
a 
 
……………………….. , zwanym dalej w treści umowy „Wykonawc ”. 
 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stron ”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dwóch przegl dów systemu ochrony 

przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduj cego 
się przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie (zwanych dalej „przegl dami 
przeciwpożarowymi”) oraz przeprowadzenie dwóch przegl dów gaśnic, 
hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajduj cych się 
w przedmiotowym budynku (zwanego dalej „sprzętem przeciwpożarowym”).  

2. Pierwszy przegląd przeciwpożarowy oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego 
odbędzie się w 2017 roku, natomiast drugi przegląd przeciwpożarowy oraz 
przegląd sprzętu przeciwpożarowego w 2018 r. 

3. W ramach każdego z przeglądów przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany 
jest do sprawdzenia zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej 
z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 
719), w tym w szczególności do sprawdzenia: 

1) warunków ochrony przeciwpożarowej, 
2) wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, systemy pożarowe, 
3) warunków ewakuacji w budynku, 
4) procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 

w budynku, 
5) zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
6) dróg pożarowych i bram wjazdowych, 
7) dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, 
8) sprawdzenie głównego wyłącznika prądu, 
9) regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru, 
10) oznakowania budynku w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne 

z Polskimi Normami. 
4. W ramach każdego z przeglądów sprzętu przeciwpożarowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia: 
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1) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego, 
2) przeglądu hydrantów (32 szt.), 
3) przeglądu następujących gaśnic: 

 GP 6x ABC (81 szt.), 

 GP 4x ABC (5 szt.), 

 GSE 2x (11 szt.), 

 GS 2x B (4 szt.), 

 UGS 2x (2 szt.), 

 GS 5x B (2 szt.), 

 GP1 X ABC (9 szt.), 

 GP 1z BC (2 szt.), 

 GP 1x ABC (1 szt.), 

 GWF 3x (3 szt.), 

 AP 25x ABC (2 szt.). 
5. Wszelkie czynności przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, związane z 

wykonaniem przeglądów przeciwpożarowych oraz przeglądów sprzętu 
przeciwpożarowego, będą przeprowadzane w dniach roboczych w godz. 7.00 – 
15.00, w terminach uprzednio ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego.  

6. W ramach przedmiotu umowy (osobno dla przeglądów w 2017 r. i w 2018 r.) 
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację (raporty) 
zawierającą analizę, ocenę i wskazanie ewentualnych działań korygujących w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Wykonawca przygotuje trzy odrębne dokumentacje (raporty) z przeprowadzonych 
czynności, tj. z: 

1) przeglądu przeciwpożarowego, 
2) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego, 
3) przeglądu hydrantów oraz gaśnic. 

7. Każdy z dokumentów, o których mowa w ust. 6 zostanie przekazany do siedziby 
Zamawiającego po jednym egzemplarzu w formie drukowanej oraz po jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie 
umożliwiającym odczyt – Acrobat Reader). 

8. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie 
protokolarnego odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (Pan 
………) bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

9. Podpisanie protokołu nie oznacza jednak potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 

10. W przypadku ujawnienia wad takiej dokumentacji w trakcie lub po dokonaniu 
odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia wezwania. 
 

§ 2 
1. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy 

może dojść do stworzenia przez Wykonawcę, jego pracowników, 
współpracowników lub podwykonawców utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666, 
z późn. zm.). Wszelkie utwory stworzone przez Wykonawcę lub ww. podmioty w 
ramach realizacji umowy są dalej zwane łącznie „produktami prac”. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego własność oryginalnych egzemplarzy produktów prac (wraz z 
nośnikami informacji) oraz autorskie prawa majątkowe do każdego z produktów 
prac, w pełnej i niezmodyfikowanej i bez ograniczenia czasowego wersji produktu 
prac, na następujących polach eksploatacji: 
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a) wykorzystanie na potrzeby realizacji zadań i czynności powierzonych 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, 

b) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za 
pośrednictwem sieci komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą 
druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu 
magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 

c) udostępnianie produktu prac innym jednostkom sektora finansów publicznych, 
a także podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę 
prawną i inni profesjonalni doradcy Zamawiającego, jeżeli udostępnienie im 
produktu prac jest konieczne do wykonywania zadań tych doradców, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w 
punktach powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a 
także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

e)  dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz 
pojedynczych fragmentów utworów, w tym prawo do korekty, dokonywania 
przeróbek, zmian i adaptacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór, który powstanie w celu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, będzie stanowić dzieło oryginalne, nie naruszające 
praw osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 
będzie wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz że nie będą miały miejsca żadne 
okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec 
osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania utworu. 

4. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z żądaniem zaprzestania 
wykorzystywania przez Zamawiającego utworu lub żądaniem zapłaty z tego tytułu 
wynagrodzenia lub odszkodowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności. 

 
§ 3 

1. Przegląd sprzętu przeciwpożarowego wskazanego w § 1 ust. 4 zostanie 
przeprowadzony w następujących terminach: pierwszy przegl d do dnia 
28.04.2017 r., drugi przegl d do dnia 28.04.2018 r. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 6, 
w terminie do dnia 12.05.2017 r. (za przegl dy wykonane w 2017 r.) oraz w 
terminie do dnia 12.05.2018 r. (za przegl dy wykonane w 2018 r.). 

 
§ 4 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
umowy nie przekroczy kwoty …………….. zł brutto (słownie: …… 00/100), w tym: 

 wynagrodzenie za przeglądy i dokumentacje wykonane w 2017 r. nie 
przekroczy kwoty ………... zł brutto (słownie: ….. 00/100), a  

 wynagrodzenie za przeglądy i dokumentacje wykonane w 2018 r. nie 
przekroczy kwoty ………... zł brutto (słownie: ……00/100). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatnie w dwóch częściach: pierwsza część za 
przeglądy i dokumentacje wykonane w 2017 r., druga część za przeglądy 
i dokumentacje wykonane w 2018 r. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej 
na Zamawiającego faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa  
w § 1 ust. 8. 
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5. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 
ust. 1, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku 
do terminów, o których mowa w § 3 ust. 2. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 
maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku 
do terminów, o których mowa w § 3 ust. 1. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań 
uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy 
Wykonawcy. 

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania umowy. 

6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża 
jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa 
niż 40% kwoty maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1. 

 
§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminach 

ustalonych w niniejszej umowie;  
2) w przypadku niewykonywania usługi zgodnie z przepisami, właściwymi normami, 

wiedzą techniczną lub warunkami określonymi w umowie. 

 
§ 7 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie 
mają w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 
(Dz. U z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub 
„dni robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, 
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z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania 
się w niniejszej umowie określeniem „dzień” lub „dni” bez przymiotnika roboczy, 
dotyczyć to będzie dni kalendarzowych. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
ZAMAWIAJ CY:                                                                                 WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

 
 

Miejsce dokonania 
odbioru: 

 
Data dokonania 
odbioru: 

 

 

Przedstawiciel/e ze strony Wykonawcy 
(imię i nazwisko) Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel/e ze strony Zamawiającego 
(imię i nazwisko) Nazwa i adres Zamawiającego 

  

 
Zgodnie z Umową nr MEN/2017/BA/… na wykonanie dwóch przegl dów systemu ochrony 
przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduj cego się przy al. J. Ch. 
Szucha 25 w Warszawie oraz przeprowadzenie dwóch przegl dów gaśnic, hydrantów i pomiaru 
oświetlenia ewakuacyjnego w tym budynku strony potwierdzają wykonanie niżej wymienionego 
zakresu przedmiotu Umowy: 
 

Lp Nazwa Ilość Uwagi 

1.     

2.     

Łączna wartość zrealizowanej usługi:  

 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z Umową*: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 
Potwierdzenie zgodności, jakości i ilości wykonanej dokumentacji*: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 
Potwierdzenie kompletności usługi*: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 
Końcowy wynik odbioru*: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………………………………………… 
 
Podpisy: 
 
 

……………………………………………..  ……………………………………………. 
  (Pieczęć i podpis Przedstawiciela/i Zamawiającego)       (Pieczęć i podpis Przedstawiciela/i Wykonawcy) 
 

 

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 
− dla Wykonawcy 1 egz., 
− dla Zamawiającego 1 egz. 
 
* - niepotrzebne skreślić 


