
 
 

 

Brzeg, dnia: 30.09.2019 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Zgoda” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjne – 

DOMOFONY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” na rok 2020/2021   
Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”, ul. Robotnicza 549-300 Brzeg, NIP: 747-000-49-67, KRS: 

0000114438  
Telefon : 77 44 82 000  
Fax : 77 44 82 002  

2. Adres strony internetowej : www.smzgoda.pl.  
3. Adres poczty email: biuro@smzgoda.pl,  
Opis przedmiotu zamówienia:   
1. Do podstawowych prac konserwacyjnych – DOMOFONY zalicza się: 

 
a. Konserwacja kaset numerowych i rozmównych zewnętrznych, przycisków, sprawdzenie               

zamocowania połączeń. Usunięcie usterek. Czasookres wykonania – co 3 miesiące.  
b. Konserwacja rygli magnetycznych, sprawdzenie zamocowań działania i współdziałania. Usunięcie 

usterek. Czasokres wykonywania – co 3 miesiące.   
c. Konserwacja połączeń elektrycznych wzmacniacza, centrali pionów, ocena słyszalności z aparatów 

abonenckich, ocena jakości odbioru, regulacja słyszalności i odbioru. Czasookres wykonywania                
– co 6 miesięcy.  

d. Przegląd i konserwacja wzmacniaczy, centrali mikrofonów i głośników, kaset generatorów 
sygnałowych, przycisków i układów zasilania instalacji domofonowych. Usunięcie usterek.                  
Czasookres wykonywania - raz w roku. Ocena zawarta w protokole.  

e. Przegląd aparatów abonenckich ze szczególnym uwzględnieniem mikrofonów, słuchawek, 
przełączników i przycisków sterujących ryglem. (Ewentualna wymiana na koszt lokatora).                
Usunięcie stwierdzonych usterek. Czasookres wykonywania – raz w roku.  

f. Wymiana zniszczonych lub nieczytelnych spisów nr lokali w zewnętrznych kasetach domofonowych. 
g. Napraw uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych instalacji i urządzeń spowodowanych przez             

osoby niepowołane. 
h. Napraw uszkodzeń w wyniku pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży sprzętu.  

 
Termin wykonania zamówienia:  
1. Termin rozpoczęcia prac: 01.01.2020 

2. Termin zakończenia: 31.12.2021 
  

Wymagania dotyczące wadium.  
    
1. Zgodnie ze SIWZ  

 Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 
2. Oferta musi zawierać́ parametry kalkulacyjne, na podstawie których Wykonawca prac wykona 

kosztorys powykonawczy, kalkulację uproszczoną (dotyczy robót zryczałtowanych). 
 
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być́ podpisane prze osoby upoważnione do składania 

oświadczeń́ woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być́ dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

 
4. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, która powinna być́ zaadresowana na 

Zamawiającego z dopiskiem:  
„ROBOTY KONSERWACYJNE –DOMOFONY NA ZASOBACH  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZGODA””  
5. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymogami SIWZ. 
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6. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami są jawne, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być́ one udostępnione. 
 
7. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać́ się z zakresem robót, przeprowadzić́ wizje 

lokalną. 
 
8. Złożona oferta powinna zawierać́ wszystkie niezbędne składniki do należytego wykonania całego 

zadania.   
Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę nalez y złoz yć́ w Sekretariacie w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” mieszczącym się przy ulicy Robotniczej 5 w Brzegu  
2. Termin składania ofert ustala się na dzień 14.10.2019, do godz. 12:00.  
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.  
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać́ się przed upływem terminu ich otwarcia.  

Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi sukcesywnie w dniach 15.10.2019 - 16.10.2019 r. w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu, przy ul. Robotniczej 5.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne;  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

Załączniki:  
1. Karta ofertowy – Załącznik nr 1  
2. Oświadczenia wykonawcy –Załącznik nr 2  
3. Wykaz wykonywanych robót w okresie 2 lat –Załącznik nr 3  
4. Wzór umowy na roboty budowlane –Załącznik nr 4  
5. Umowa powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 5 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg 

 

Dotyczy robót konserwacyjnych domofonów w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zgoda”, w zakresie: 

 
 
 
 
 
 

1. Roboty konserwacyjne instalacji domofonowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzeg, wrzesień 2019 



Roboty remontowo-budowlano-instalacyjne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu  
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Roboty konserwacyjne instalacji domofonowych w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zgoda” 2020/2021 

 

SPIS TREŚCI :   

Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego; 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia; 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia; 

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia; 

Rozdział V Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

Rozdział VI Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających; 

Rozdział VII Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych; 

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu; 

Rozdział IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów; 

Rozdział X Informacje o sposobie porozumiewania się; 

Rozdział XI Wymagania dotyczące wadium; 

Rozdział XII Termin związania z ofertą; 

Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania oferty; 

Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert; 

Rozdział XV Miejsce i termin otwarcia ofert 

Rozdział XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu 

  zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 

Rozdział XVII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze; 

Rozdział XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Rozdział XIX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy; 

Rozdział XX Wskazane części zamówienia, które może być powierzone podwykonawcom; 

Rozdział XXI Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

  zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

Rozdział XXII Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

Rozdział XXIII Pouczenie na temat środków odwoławczych; 

Rozdział XXIV Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące walut obcych, 

  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
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Roboty remontowo-budowlano-instalacyjne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”  w Brzegu  
 
 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg. 

 

Fax : 77 44 82 002  
2. Adres strony internetowej: www.smzgoda.pl.  
3. Adres poczty email: biuro@smzgoda.pl,  
4. Rodzaj zamawiającego: budownictwo i obiekty mieszkaniowe.   
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.  
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych, gdyż 

dotyczy wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

tak więc Zamawiający stosuje przepisy dotyczące robót budowlanych.   
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Do podstawowych prac konserwacyjnych zalicza się:  

a. Konserwacja kaset numerowych i rozmównych zewnętrznych, przycisków, sprawdzenie 
zamocowania połączeń. Usunięcie usterek. Czasookres wykonania – co 3 miesiące.  

b. Konserwacja rygli magnetycznych, sprawdzenie zamocowań działania i współdziałania. Usunięcie 
usterek. Czasokres wykonywania – co 3 miesiące.   

c. Konserwacja połączeń elektrycznych wzmacniacza, centrali pionów, ocena słyszalności z aparatów 
abonenckich, ocena jakości odbioru, regulacja słyszalności i odbioru. Czasookres wykonywania – co 
6 miesięcy.  

d. Przegląd i konserwacja wzmacniaczy, centrali mikrofonów i głośników, kaset generatorów 
sygnałowych, przycisków i układów zasilania instalacji domofonowych. Usunięcie usterek. 
Czasookres wykonywania - raz w roku. Ocena zawarta w protokole.  

e. Przegląd aparatów abonenckich ze szczególnym uwzględnieniem mikrofonów, słuchawek, 
przełączników i przycisków sterujących ryglem. (Ewentualna wymiana na koszt lokatora). Usunięcie 
stwierdzonych usterek. Czasookres wykonywania – raz w roku.  

f. Wymiana zniszczonych lub nieczytelnych spisów nr lokali w zewnętrznych kasetach domofonowych. 

g. Napraw uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych instalacji i urządzeń spowodowanych przez osoby 

niepowołane. 

h. Napraw uszkodzeń w wyniku pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży sprzętu. 
 

 IV. Termin wykonania zamówienia:  

 1. Termin rozpoczęcia prac: 01.01.2020  

 2. Termin zakończenia: 31.12.2021  
    

 V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
    

 VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  jeżeli zamawiający przewiduje  

 udzielenie takich zamówień:   

  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  
     

 VII. Opis sposobu  przestawienia ofert  wariantowych  oraz minimalne  warunki, jakim  muszą  
      

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .  
2. Oferta wariantowa musi zawierać:  

a) Wskazanie tytułu zamówienia,  
b) Wskazanie zadania i adresu,  
c) Terminu realizacji,  
d) Określenie okresu udzielanej gwarancji. 
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposoby dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców, 

określony zostanie według formuły „spełnia/nie spełnia”.  
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w 

niniejszym ogłoszeniu i przedstawionych przez wykonawcę. 
 
IX.           Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 
 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, szczegółowo opisanych w rozdziale VIII 

należy przedłożyć:  
a) Odpis z CEDIG lub KRS,  
b) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne Załącznik nr 2,  
c) Oświadczenie potwierdzające ilość zatrudnionych pracowników Załącznik nr 2, 
d) Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym firmowym zgłoszonym do Urzędu Skarbowego 

Załącznik nr 2,  
e) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w specyfikacji usług 

oraz o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego 

Załącznik nr 2,  
f) Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Załącznik nr 2,  
g) Oświadczenie, o braku postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy Załącznik nr 2,  
h) Oświadczenie o akceptacji wymagań SIWZ i wzoru umowy o roboty remontowe Załącznik nr 2,  
i) Karta ofertowa Załącznik nr 1,  
j) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 2 lat odpowiadające swoim rodzajem i wartościom 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Załącznik nr 3, 

k) Zaparafowany wzór umowy Załącznik nr 4,   
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się 

także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje itp. 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami: 
 
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1030), przy czym oferta wraz z 

wymienionymi oświadczeniami oraz pełnomocnictwami wnoszone są do zamawiającego wyłącznie w 

formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w 

Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” mieszczącym się przy ulicy Robotniczej 5 w Brzegu 

albo przesłanie listu poleconego. w tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu 

pisma na wskazany wyżej adres. 
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Roboty remontowo-budowlano-instalacyjne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu  
 
  
3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.  
4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium, jednak zastrzega sobie do tego prawo, o 

ile charakter robót i szacowana kwota do wydatkowania będzie większa niż 300.000,00 zł brutto. 
 
XII. Termin związania z ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1. 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 

wymagane zapisami niniejszej SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  
3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis 

poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie 

dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wszystkie te osoby.  
4. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 

pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  
5. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.  
6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  
7. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z opisem przedmiotu zamówienia.  

Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać oznaczenie bez nazwy i pieczątki 

firmy:  
"Oferta na ………………..”  

8. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.  
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane w prawym 

górnym rogu.  
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
11. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 

wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać 

następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana,  
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w 

rozdziale IX SIWZ,  
c) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia dołączyć należy umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 

 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia,

 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub 

gwarancji,
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d) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców 

wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za 

spełnienie, jakich warunków SIWZ,  
e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 

przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika,  
f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania.  
12. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami są jawne, z wyjątkiem informacji  
 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł 

 w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. 
  

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy 

 złożyć w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” mieszczącym się przy ulicy 

 Robotniczej 5 w Brzegu 

2. Termin składania ofert ustala się na dzień 14,10.2019, do godz. 12:00. 

3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
  

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniach 15.10.2019 - 16.10.2019 r. w siedzibie Spółdzielni 

 Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu, przy ul. Robotniczej 5. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

3. otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.   
XVI.     Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia: 
 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przez Komisję przetargową Zamawiającego, która 

będzie brała pod uwagę:  
a) Wysokość oferty określonej w formularzu stanowiącym załącznik nr 1,  
b) potencjał i zdolność techniczną, ekonomiczną do wykonania zadania, wiarygodność firmy,  

2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze: 
 
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów 

oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną 

 i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze 

 w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 
  

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
   
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:  

a) weksla in blanco,  
b) gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej,  
c) wniesione w pieniądzu, 
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XIX.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach: 
 
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
 

a) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o 

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a 

więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowej”),  
b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nie 

przewidywane w SIWZ,  
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.
e) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
f) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. w takim przypadku umowa ulegnie 

zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu,  
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. w takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,  
h) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 

zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli 

strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie 

przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.  
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących 

następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt 

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. w takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne 

zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe brzmienie  
umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się  
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 
  
XX. Wskazane części zamówienia , które może być powierzone podwykonawcom: 
 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.   
XXI. Maksymalna liczba Wykonawców, którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 
 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
XXII.   Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli  

Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje 

aukcję elektroniczną: 
 
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXIII. Pouczenie o środkach odwoławczych 
 

Zamawiający nie przewiduje składania protestów i odwołań.   
XXIV.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące walut obcych, w jakich 

mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walucie innej 

niż PLN. 
 
 
 
 
 
 
 

 

podpis Zamawiającego: 

 

…………………………… 
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Załącznik nr 1  

 

 

KARTA OFERTOWA 

 

Roboty konserwacyjne  domofonów  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”  

przy ul. Robotniczej 5 w Brzegu  

 

 

 

 

 

Cena netto miesięcznie 

[zł] (ryczałt) od jednego 

abonenta zgodnie z zał. 

nr 1 do umowy 

 

Podatek Vat [%] 

Cena brutto miesięcznie 

[zł] (ryczałt) od jednego 

abonenta zgodnie z zał. nr 

1 do umowy 

Zasoby SM „Zgoda”    

 
Parametry kalkulacyjne do robót rozliczanych kosztorysem powykonawczych, a nie zawarte w 

ryczałcie  -w przypadku robót niemożliwych do przewidzenia. 

- stawka roboczogodziny ………. zł/r-g netto 

- koszty ogólne do S ………. % 

- zysk do R i S ………. % 

- koszty zakupu do M ………. % 

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem zasobów SM „Zgoda”  i wykonaniem całości 

prac określonych w  SIWZ  i nie wnoszę uwag. 

Oświadczam ,że uważam się związany z  ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z 

ofertą rozpocznie się wraz  upływem terminu składania ofert. 

 

Do oferty dołączono: 

Odpis z CEiDG lub KRS. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                       Podpis i pieczątka firmowa 
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Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 

 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg 

 

Dotyczy oferty na: 

L.p. Adres Rodzaj robót 

1.   

2.   

3.   

4   

 

Oświadczam, że: 

a) Zalegam / nie zalegam z opłacaniem podatków i należnych składek na ubezpieczenie społeczne. 

b) Ilość zatrudnionych pracowników w mojej firmie wynosi ………….. 

c) Posiadam rachunek bankowy firmowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego. 

d) Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji usług oraz  niezbędnej wiedzy, 

doświadczenia i potencjału ekonomiczno-technicznego. 

e) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

f) Obecnie nie toczy się żadne postepowanie upadłościowe wobec mojej firmy. 

g) Akceptuję wymagania SIWZ i wzór umowy o roboty remontowe 

 

 

 

 

........................................................, dnia ................ .2019 r. 

 

 

 

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

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 2 lat odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg 

Dotyczy oferty na: 

L.p. Adres Rodzaj robót 

1.   

2.   

3.   

4   

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa i adres 

zamawiającego oraz 

miejsce wykonania 

Termin realizacji Wartość prac 

początek koniec 

     

     

     

     

     

     

 

 

………………………………………… 

podpis/pieczątka firmowa  



U M O W A 
W dniu                    r. w Brzegu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Zgoda” ul. Robotnicza 5,        

49-300 Brzeg,  NIP:  747-000-49-67  zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowaną 

przez Zarząd, w imieniu którego działają:  

1. Pan Jarosław Sudak - Prezes Zarządu  
2. Pan Marek Waszczykowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych 

a  

…………………………………………………………………………………………………………….  
została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca konserwację instalacji domofonowej oraz utrzymanie jej w stałej sprawności 

technicznej w budynkach stanowiących własność Spółdzielni według wykazu w załączniku nr 1.  

 

§ 2 

Termin rozpoczęcia robót - 01.01.2020 r.  

Termin zakończenia robót - 31.12.2021 r.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE i ZAKRES ROBÓT 
1. Należność Zleceniobiorcy za utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji ustala się w 

wysokości …………….zł netto słownie……………………………………………………… od 

jednego abonenta miesięcznie. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do podstawowych prac konserwacyjnych zalicza się:  

 
a. Konserwacja kaset numerowych i rozmównych zewnętrznych, przycisków, sprawdzenie 

zamocowania połączeń. Usunięcie usterek. Czasookres wykonania – co 3 miesiące.  
b. Konserwacja rygli magnetycznych, sprawdzenie zamocowań działania i współdziałania. Usunięcie 

usterek. Czasokres wykonywania – co 3 miesiące.   
c. Konserwacja połączeń elektrycznych wzmacniacza, centrali pionów, ocena słyszalności z aparatów 

abonenckich, ocena jakości odbioru, regulacja słyszalności i odbioru. Czasookres wykonywania – co 
6 miesięcy.  

d. Przegląd i konserwacja wzmacniaczy, centrali mikrofonów i głośników, kaset generatorów 
sygnałowych, przycisków i układów zasilania instalacji domofonowych. Usunięcie usterek. 
Czasookres wykonywania - raz w roku. Ocena zawarta w protokole.  

e. Przegląd aparatów abonenckich ze szczególnym uwzględnieniem mikrofonów, słuchawek, 
przełączników i przycisków sterujących ryglem. (Ewentualna wymiana na koszt lokatora). Usunięcie 
stwierdzonych usterek. Czasookres wykonywania – raz w roku.  

f. Wymiana zniszczonych lub nieczytelnych spisów nr lokali w zewnętrznych kasetach domofonowych. 
g. Napraw uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych instalacji i urządzeń spowodowanych przez osoby 

niepowołane. 
h. Napraw uszkodzeń w wyniku pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży sprzętu. 

 

2. W przypadku konieczności zlecenia robót remontowych, Zleceniobiorca wykona te roboty za 

dodatkowym wynagrodzeniem w terminach ustalonych w pisemnym zleceniu. Szczegółowy zakres 

robót będzie uzgadniany sukcesywnie w miarę posiadanych przez Spółdzielnię środków finansowych. 

Na powyższe będzie udzielane pisemne zlecenie, w którym zostanie określony termin wykonania prac. 

Rozliczenie wykonanych robót następować będzie każdorazowo kosztorysem powykonawczym 

sporządzonym w oparciu o KNR, uzgodnione wyceny indywidualne oraz obmiary robót przy 

zastosowaniu następujących uzgodnionych parametrów kalkulacyjnych: 

 

 stawka roboczogodziny  ………..…..  zł/r-g netto  

 zysk do R i S  ………..…..  %  

 koszty zakupu do M wykonawcy  ………..…..  %  

 koszty zakupu do M zamawiającego  

 

………..…..  %  

Zleceniobiorca oświadcza, że powyższe parametry kalkulacyjne będą wystarczające przez cały okres trwania 

umowy.  

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego usuwania awarii i usterek  



2. Nie usunięcie awarii w trybie natychmiastowym będzie podstawą do obciążenia Zleceniobiorcy karą 

umowną w wysokości do 10% ryczałtu za każde stwierdzenie, które będzie stanowiło podstawę do 

obciążenia wynagrodzenia umownego.  

3. Dowodem stwierdzającym zgłoszenie będzie wpis do książki zgłoszeń z podaną godziną zgłoszenia 

potwierdzoną przez przedstawiciela Zleceniodawcy.  

 

§ 5 

Zleceniobiorca zwolniony jest z :  

1. Napraw i konserwacji drzwi wejściowych z zamkiem i samozamykaczy. 

2. Wykonania zmian w instalacji.  

3. Wymiany aparatów abonenckich (tylko na koszt lokatora),  

4. Wymiany urządzeń po przewidzianym okresie eksploatacji.  

 

W przypadku zlecenia naprawy Zleceniobiorca dokona rozliczenia na podstawie parametrów kalkulacyjnych 

określonych w § 3 ust. 2.  

§ 6 

1. Wykonawca winien usunąć wszelkie awarie i usterki instalacji domofonowej za wyjątkiem prac ujętych 

w § 5  

2. Ustala się termin usunięcia usterek i uszkodzeń – 3 dni od chwili zgłoszenia.  

3. Zgłoszenia usterek dokonują administracje osiedlowe i dział techniczny Spółdzielni,  

4. Potwierdzenia usunięcia usterek i wykonania prac konserwacyjnych dokonują administracje osiedlowe.  

 

§ 7 

1. Wartość oraz rodzaje materiałów zużywanych do prowadzenia konserwacji i robót remontowych 

uzgodnione będą z osobą upoważnioną przez Zarząd Spółdzielni.  

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane.  

3. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz kopię faktury stanowiącą dowód zakupu.  

 

§ 8 

Zapłata za wykonane roboty wynikające z umowy następować będzie na podstawie złożonych faktur i 

protokołów odbioru robót w terminie 14 dni od daty wpływu faktury.  

1. Odbiór robót określonych w umowie ma na celu stwierdzenie wykonania umowy i zwolnienie 

Zleceniobiorcy robót z przyjętych w umowie obowiązków.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia o gotowości odbioru.  

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.  

4. Zleceniodawca może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek i wad. Do usunięcia usterek i wad 

Zleceniobiorca jest zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach ustalonych 

protokołem. Za stwierdzone wady trwałe, niemające wpływu na eksploatację Zamawiający dokona 

stosownych potrąceń z rachunku końcowego zgodnie z zapisem w protokole odbioru.  

5. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z terenem działania i otrzymał od Zamawiającego 

odpowiedzi na zapytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i 

nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec Zleceniodawcy.  

6. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco w należytym porządku 

miejsca wykonywanych prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa na ich terenie do czasu podpisania 
końcowego protokołu odbioru robót.  

7. Po zakończeniu robót Zleceniobiorca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywanych robót i 

przekazać go Zleceniodawcy w ustalonym terminie.  

 

§ 9 

Na roboty ustala się 2 letni okres gwarancji od daty odbioru robót. W przypadku zamontowanych materiałów 

okres gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.  

§ 10 

Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkody powstałe w mieniu Zleceniodawcy z tytułu niewłaściwie 

prowadzonej konserwacji lub nie usunięcia awarii.  

 



§ 11 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związku z 

prowadzoną działalnością. Na uzasadnione wezwanie Zleceniobiorca zobowiązany jest do okazania polisy 

ubezpieczeniowej dla Zleceniodawcy.  

§ 12 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu telefonicznego i bieżącego z przedstawicielem 

Zleceniodawcy, a w szczególności z Kierownikami Administracji.  

§ 13 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.  
1. Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne:  

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.  

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad.  

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego.  

d) Za odstąpienie od wykonania części umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego.  

2. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy kary umowne:  

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego.  

b) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje 

jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.  

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

§ 14 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy, gdy:  

a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy  

b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy  

c) Zleceniobiorca nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich 

mimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie  

d) Zleceniobiorca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.  

2. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy, gdy:  

a) Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę poszczególnej faktury.  

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

bezpodstawnie podpisania protokołu odbioru robót.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, powinno też zawierać uzasadnienie tegoż odstąpienia.  

§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 16 

W razie powstania sporu na tle wykonywania postanowień umowy strony zobowiązują się przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania ugodowego. W razie nie osiągnięcia porozumienia na drodze ugodowej 

właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w 

Szczecinku.  

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla 

Zleceniodawcy.  

 

 

 

Podpisy 

ZLECENIOBIORCA         ZLECENIODAWCA 
 



Brzeg, dn. ___ - ___ - 2019 r. 
 
 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

NUMER ………/2019 
 
 
 
zawarta pomiędzy: 
 
NAZWA FIRMY, z siedzibą pod adresem ul. ADRES, 49-300 Brzeg, o numerze REGON  
……………, numerze NIP …………………, 
 
zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”, 
 
a 
 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Zgoda”, z siedzibą pod adresem ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg 

posługującą się KRS: 0000114438, zwaną dalej „Administratorem danych” lub 

„Administratorem” o następującej treści: 
 
 
 
 
 
 

 

§ 1 
 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie.  
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 
 
 

§2 
 

Zakres i cel przetwarzania danych 
 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane (*należy 

podać rodzaj danych) ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii  
……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników 

administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, 

adresu zamieszkania, nr PESEL itd.  
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu ……………………….. (*należy podać cel przetwarzania 

danych przez podmiot przetwarzający) np. realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie 

prowadzenia kadr. 



§3 
 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 
 

1. 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.  
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.  
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.  
4. 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.  
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa/ zwraca Administratorowi 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.  
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 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.  
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h. 
 
 

 

§4 
 

Prawo kontroli 
 

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.  
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.  
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.  
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
 
 

 

§5 
 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
 

1. 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. 



2. 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.  
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
 
 

 

§ 6 
 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
 

1. 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.  
2. 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 Generalnego Inspektora 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 nieokreślony, niepóźniej jednak 

niż do dnia wygaśnięcia głównej umowy o świadczenie usług.  
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 

 

§8 
 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający:  
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie;  
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;  
c) powierzył   przetwarzanie   danych   osobowych   innemu   podmiotowi   bez   zgody  

Administratora danych; 



§9 
 

Zasady zachowania poufności 
 

1. 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”).  
2. 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. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.  
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia.  
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych. 
 
 
 
 

 

………………………………… 

 
 
 
 
 

 

………………………………… 
 

Administrator danych 
 
Podmiot przetwarzający 



 
Załącznik nr 1 do umowy  

z dnia ………………... r. 
 

Wykaz zamontowanych domofonów na …………………. rok 

 

   

nr 
nieruch. 

Adres 
Ilość 

mieszkań 
ilość 

domofonów 

BM 1 Słowiańska 1 18 1 

BM 2 Słowiańska 5 18 1 

BM 3 Słowiańska 9 18 1 

BM 4 Słowiańska 13 18 1 

BM 5 Słowiańska 2-3-4 36 3 

BM 6 Słowiańska 6-7-8 36 3 

BM 7 Słowiańska 10-11-12 36 3 

BM 8 Słowiańska 14-15-16 36 3 

BM 10 Robotnicza 7 - 7a 24 2 

BM 11 Wyszyńskiego15 a-b-c 26 3 

BM 12 Andersa 5-7-9-11 50 4 

BM 13 Wileńska 37 a-b 35 2 

BM 14 Armii Krajowej 21a-b-c-d 52 4 

BM 15 Jana Pawła II 21a-b 20 2 

BM 16 Jana Pawła II 23a-b 32 2 

BM 17 Popiełuszki 8a-8b 30 2 

BM 18 Popiełuszki 10-22 74 7 

BM 19 Popiełuszki 24-26-28 30 3 

BM 20 Popiełuszki 30-32 20 2 

BM 21 Rynek 8 9 1 

BM 22 Dzierżonia 7-9-11 33 3 

BM 23 Zakonnic 6-8 30 2 

BM 24 Zakonnic 10-12 30 2 

BM 25 
Wojska Polskiego 18 
Szpitalna 2a 

17 2 

BM 26 Kamienna 5-7-9-11-13 75 5 

BM 27 Krzyszowica 1-1a-3-3a 60 4 

BM 28 Mickiewicza 3-5-7-9-11-13 90 6 

BM 29 Mickiewicza 10-12-14-16 60 4 

BM 31 Rybacka 6-6a-6b-6c 60 4 

BM 33 Rybacka 12- 32 158 11 

BM 34 Westerplatte 16 - 21 90 6 

BM 35 Westerplatte 22 - 27 90 6 

BM 36 Westerplatte 28 - 33 90 6 

BM 37 Westerplatte 34 - 39 90 6 

BM 38 Westerplatte 40 20 1 

BM 39 Westerplatte 41 20 1 

BM 40 Westerplatte 43 20 1 

BM 41 Westerplatte 44 20 1 

BM 42 Westerplatte 45 20 1 

BM 43 Chocimska 1 36 1 

BM 44 Chocimska 1a 6 1 

BM 45 Chocimska 3 33 1 

BM 47 Sucharskiego 1-2-3-4-5-6-7-8 120 8 

BM 48 

Roweckiego    1 - 6 90 6 

Roweckiego    7 - 12 90 6 

Roweckiego   13 -18 90 6 

BM 49 Makarskiego 7 20 1 

BM 50 Makarskiego 9 20 1 



BM 51 Makarskiego 11 20 1 

BM 53 Makarskiego 13 - 23 85 6 

BM 54 Makarskiego 25 - 35 85 6 

BM 55 Makarskiego 37 - 47 85 6 

BM 63 Słowackiego 30-32-34-36-38 75 5 

BM 64 Słowackiego 40-42-44-46-48-50 60 6 

BM 65 Słowackiego 52-54-56-58-60-62 60 6 

BM 66 Porazińskiej 2-4-6-8-10-12 70 6 

BM 67 Brzechwy 4 21 1 

BM 68 Brzechwy 6 21 1 

BM 69 Brzechwy 8-10-12-14-16-18-20 96 7 

BM 70 Makuszyńskiego 2 21 1 

BM 71 Makuszyńskiego 4 21 1 

BM 72 Makuszyńskiego 6 21 1 

BM 73 Makuszyńskiego 18 21 1 

BM 74 Makuszyńskiego 20 21 1 

BM 75 Makuszyńskiego 22 21 1 

BM 76 Makuszyńskiego 8 -16 61 5 

BM 77 Korczaka 2 -10 61 5 

BM 78 Szancera 2 -10 61 5 

BM 79 Janczarskiego 2 -12 71 6 

BM 80 Makarskiego 6 20 1 

BM 81 Makarskiego 8 20 1 

BM 82 Makarskiego 10 20 1 

BM 83 Makarskiego 12 20 1 

BM 84 Morcinka 1-2-3 30 3 

BM 85 Morcinka 4-5-6 30 3 

BM 86 Morcinka 7-8-9-10 40 4 

BM 87 Morcinka 11-12-13 30 3 

BM 88 Morcinka 14-15-16 30 3 

BM 89 Morcinka 17-18-19-20 40 4 

BM 91 Włościańska 6-8 12 2 

BM 92 Włościańska 10-12-14 18 3 

BM 94 Wierzbowa 1-2 20 2 

BM 95 Wierzbowa 3-4 15 2 

BM 96 Wierzbowa 5-7 28 3 

BM 97 Wierzbowa 8-9 12 2 

BM 98 Wierzbowa 10-11 20 2 

BM 99 Wierzbowa 12-13 16 2 

BM 100 Wierzbowa 14-16 28 3 

BM 101 Wierzbowa 17-18 20 2 

     razem 3723 278 

 

 

 
Sporządził:  
Katarzyna Kruk 


