
Nr sprawy A-381-17/17                                                                                         Kraków, 12 grudnia 2017 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi  dozoru i konserwacji  

oraz usuwania awarii i dokonywania napraw urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej  

oraz kotłów c.o. i c.w. w budynkach Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 

 

1. Zamawiający, tryb postępowania: 

 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-

22, 31-109 Kraków, e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl tel. 12 422 81 96, strona internetowa: 

www.ast.krakow.pl 

Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1 579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 

równowartości kwoty 30 tys. euro.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie usługi polegającej na: 

- dozorze i konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w budynkach   

Zamawiającego przy   ul. Straszewskiego  21-22 (wraz z klimatyzacją serwerowni) i przy ul. 

Warszawskiej  5 w Krakowie oraz badaniu szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881 z późn. zm.); 

- dozorze i konserwacji kotłów c.o. i c.w. w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 i przy ul. 

Warszawskiej 5 w Krakowie oraz badaniu szczelności instalacji gazowej; 

- usuwaniu awarii i dokonywaniu napraw w/w urządzeń.  
 
b) Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia: 
- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia i instalację w stanie technicznym 

zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy, 

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, 

sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi 

Normami, oraz instrukcjami technicznymi urządzeń, 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji 

pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu umowy, 

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału 

technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności ze swoim przedstawicielem, 

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłaszania Zamawiającemu konieczności zakupu 

potrzebnych części zamiennych, itp., 

- ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania uszkodzeń i awarii oraz dokonywania napraw na 

wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego 

awarii w czasie do 8 godzin od chwili jej zgłoszenia, 
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania. 

c) Wykonawca składając ofertę musi oświadczyć, że: 

-  posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.  

1) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupa I w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie 

elektryczną, w tym laboratorium pomiarów elektrycznych: 

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. 

 



 
-2) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupy II w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych 

urządzeń energetycznych, t.j.: 

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 

pomocniczymi. 

2.  Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW. 

5.  Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW. 

6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW. 

7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji 

wymienionych w pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 10 

3) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupy III w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe: 

6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w 

pkt. 6, 

4) minimum 1 osobę posiadającą certyfikat , o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  - 

dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub 

serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje 

kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń. 

 

Dla spełnienia warunku udziału w/w uprawnienia może posiadać 1 osoba lub kilka osób może posiadać 

jedno albo kilka z wymaganych uprawnień. 

 
- wykonał (wykonuje) co najmniej dwie usługi zbliżone rodzajowo do  przedmiotu zamówienia, w 

okresie 3 lat od terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, przez co 

najmniej 12 miesięcy ciągłego świadczenia usługi, z podaniem nazw odbiorców, dat wykonania 

(wykonywania) zamówienia oraz dowodami poświadczającymi należyte wykonanie (np. 

poświadczenia, referencje),  
 
d) Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane usługi na okres co najmniej 12 miesięcy.  

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

f) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

g) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

a) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się 

dokument wygenerowany z elektronicznego rejestru KRS lub CEiIDG);  

b) wypełniony Formularz Oferty – zał. nr 1 , 

c) informacja o co najmniej dwóch usługach zbliżonych rodzajowo do  przedmiotu zamówienia wraz z 

referencjami.  

 

4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania 

ofertowego. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami: w sprawach formalnych Iwona Kołodziejczyk, tel. 12 422 81 96,  e-mail: 

zamowienia@ast.krakow.pl 

w sprawach merytorycznych Radosław Miętki,  tel. 12 422 18 55 w. 27, 28, 

 e-mail: radoslaw.mietki@ast.krakow.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 15.00 



 

 

 

5.  Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 

a) Ofertę stanowi „formularz oferty” – sporządzony wg zał. nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami 

(odpis z rejestru, referencje) i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

b) Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: PWST, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, 

pok. 219, faksem na numer: 12 422 02 09 lub przesłać skan oferty na adres e-mail: 

zamowienai@ast.krakow.pl 

c)  Oferty należy składać do godz. 10.00 do dnia 20 grudnia (środa) 2017 r. Po upływie terminu 

składania oferty będą podlegały sprawdzeniu i ocenie przez Zamawiającego. 

d) Oferty złożone po w/w terminie  nie będą rozpatrywane.  

 

7. Sposób obliczenia ceny 

a) Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich. 

b) W formularzu oferty należy podać cenę ryczałtową netto i brutto za 1 miesiąc realizacji umowy oraz 

cenę netto i brutto za 12 miesięcy obowiązywania umowy, a także stawkę netto i brutto za 1 godzinę 

pracy 1 pracownika oraz stawkę ryczałtową netto i brutto za dojazd (dotyczy prac określonych w § 1  

ust. 8 wzoru umowy).  

 

8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający będzie oceniał oferty  wg następujących kryteriów:  

cena brutto za 12 miesięcy wykonywania usług określonych w § 1  ust. 1-7 wzoru umowy):  = 80 % 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 80  %, gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie ocenianej 

 

cena brutto za stawkę 1 roboczogodziny + stawkę ryczałtową za dojazd (dot. usług określonych w § 1  

ust. 8 wzoru umowy):  = 20 % 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 20 %, gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie ocenianej 

 

Do oceny ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto z formularza ofertowego. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek; 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do składania ofert i opisem 

przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

c) przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę w 

przeprowadzaniu rachunków na liczbach.  Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych 

Zamawiający uzna: 

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT,  

- błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT, 

d) Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych  i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę 

brutto.  

e) Jako inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował 



omyłki polegające w szczególności na rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą 

– Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku 

VAT. 

 

10. Po dokonaniu wyboru oferty i przesłaniu informacji o dokonanym  rozstrzygnięciu Zamawiający 

zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zapisy umowy 

mogą ulec zmianie tylko w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień umowy. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

 

Kraków, dnia 12 grudnia  2017 r.           

 

 

  Kanclerz AST 

 

 

mgr Franciszek Gałuszka 

                                                               

Załączniki:  

 Formularz oferty zał. nr 1; 

 Projekt umowy  zał. nr  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                

Załącznik nr 1 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

                                                                           Oferta 

Na wykonanie usługi polegającej na dozorze i konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacyjnej w   budynkach   przy   ul. Straszewskiego  21-22  (wraz z klimatyzacją serwerowni) i 

przy  ul. Warszawskiej  5 w Krakowie oraz dozorze i konserwacji kotłów c.o. i c.w. w budynkach przy 

ul. Straszewskiego 21-22  i przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie, a także usuwaniu awarii i 

dokonywaniu napraw dla Zamawiającego - Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w 

Krakowie  

 

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

(Nazwa wykonawcy i adres) 

 

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

(kod, miejscowość, województwo, powiat) 

 

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

(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

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

(telefon, fax, e-mail) 

 

 

1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert z dnia 12 grudnia 2017 r.  i projektem umowy 

składam ofertę na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w wymienionych dokumentach. 

 

2.  Cena za 1 miesiąc wykonywania zamówienia wynosi: 

 

NETTO: …………........…………………… zł, w tym VAT: ……………….. %, tj. …………………… zł 

 

BRUTTO: …………........…………………… zł 

(słownie złotych:.……………………..............................................................................................................) 

 

Całkowita cena za realizację przedmiotu zamówienia  (12 miesięcy wykonywania zamówienia) wynosi: 

 

NETTO: …………........…………………… zł, w tym VAT: ……………….. %, tj. …………………… zł 

 

BRUTTO: …………........…………………… zł 

(słownie złotych:.……………………..............................................................................................................) 

 

Stawka za 1 godzinę pracy 1 pracownika (dotyczy prac określonych w § 1  ust. 8 wzoru umowy) 

wynosi:    netto: ………...zł ,   brutto: ……..…zł 

 

Stawka ryczałtowa za dojazd  (dotyczy prac określonych w § 1  ust. 8 wzoru umowy) wynosi: 

netto: …….….zł,     brutto: ……...…zł 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dozór i konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacyjnej w   budynkach   przy   ul. Straszewskiego  21-22  (wraz z klimatyzacją serwerowni) i 

przy  ul. Warszawskiej  5 w Krakowie oraz dozór  i konserwację kotłów c.o. i c.w. w budynkach przy ul. 



Straszewskiego 21-22  i przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie, zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w  zaproszeniu do składania ofert z dnia 12 grudnia 2017 r.  i w załączonym do 

zaproszenia projekcie umowy. 

 

4. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy przedstawiony przez Zamawiającego i w przypadku 

udzielenie nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w w/w projekcie. 

 

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami* z wymaganymi uprawnieniami,  tj.: 

1) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupa I w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie 

elektryczną, w tym laboratorium pomiarów elektrycznych: 

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2. 

2) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupy II w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych 

urządzeń energetycznych, t.j.: 

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 

pomocniczymi. 

2.  Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW. 

5.  Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW. 

6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW. 

7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji 

wymienionych w pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 10 

 

3) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia Grupy III w zakresie D (dozoru) i E (eksploatacji) 

urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe: 

6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa 

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w 

pkt. 6, 

 

4) minimum 1 osobę posiadającą certyfikat , o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  - 

dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub 

serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje 

kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.   

 

oraz minimum 1 osobę posiadającą certyfikat , o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  - 

dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub 

serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje 

kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń;  
 
a w przypadku zawarcia umowy załączymy do umowy kopie uprawnień/certyfikatów potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.  

 
*Dla spełnienia warunku udziału w/w uprawnienia może posiadać 1 osoba lub kilka osób może posiadać jedno albo 

kilka z wymaganych uprawnień. 

 
 



6.Na wykonywane usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia udzielamy:.....................* 

miesięcznej gwarancji jakości licząc od odbioru usługi.  
 
7.Oświadczamy, że okres związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.  

 

8. Załączniki: 

- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

- informacja o świadczonych usługach oraz poświadczenie ich należytego wykonania.  

 

 

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

(Miejscowość, data) 

 

 

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

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

*wypełnić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 2 

Umowa nr AST-A-......../17 

 

zawarta w dniu .............. grudnia 2017 roku w Krakowie  

pomiędzy  

Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, NIP: 675-00-07-593,  

zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną przez:  mgr Franciszka Gałuszkę – Kanclerza,  

przy akceptacji finansowej mgr Barbary Sztraub – Kwestora, 

a 

..........................................................................,                                                                                                                     

reprezentowanym przez: ............................., 

zwanym  dalej Wykonawcą 

§ 1 

1. Zamówienia na wykonanie przedmiotu umowy udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579 ze. zm.) – wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.  

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na: 

- dozorze i konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w   

budynkach   przy   ul. Straszewskiego  21-22  (wraz z klimatyzacją serwerowni) i 

przy  ul. Warszawskiej  5 w Krakowie; 

- dozorze i konserwacji kotłów c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Straszewskiego 21-22  

i przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie. 

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dozoru i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji zgodnie z 

warunkami DTR, a w szczególności: 

a) kontrola poprawności działalności wentylacji klimatyzacyjnej, t.j. 

- sprawdzanie co najmniej raz w miesiącu głośności pracy nawiewu w poszczególnych salach; 

- sprawdzanie na bieżąco poprawności nastawów oraz temperatury nawiewu w salach teatralnych w 

Krakowie – Scena im. St. Wyspiańskiego, Scena 210, Scena Klasyczna oraz w salach dydaktycznych w 

budynkach przy ul. Straszewskiego 21-22 i ul. Warszawskiej 5; 

- sprawdzanie prawidłowości nastawów i pracy urządzeń na godzinę przed spektaklami na scenach 

przy ul. Straszewskiego 21-22 i ul. Warszawskiej 5 (przewidywana średnioroczna ilość spektakli 

miesięcznie – 16,  z wyłączeniem lipca i sierpnia, kiedy nie ma prezentacji spektakli), Zamawiający 

będzie przekazywał Wykonawcy harmonogram spektakli na minimum 5 dni roboczych przed 

pierwszym dniem każdego miesiąca, Wykonawca rozpocznie wykonywanie czynności sprawdzających 

w dniu   spektaklu  w celu ewentualnej korekty pracy urządzeń;   

- w razie potrzeby w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pełnienie dyżurów technicznych w 

zakresie dozoru pracy urządzeń wentylacyjnych; 

- w przypadkach awaryjnych Wykonawca  podejmie działania interwencyjne w czasie do 1 godziny od 

zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego bez względu na dzień tygodnia – w dni robocze i 

świąteczne); 

b) wymiana filtrów powietrza; 

c) wymiana łożysk silnika i wirnika, wymiana pasków SPA, wymiana kół pasowych tulejek; 

d)okresowa kontrola regulacji przekładni pasowych w systemach wentylacyjnych - klimatyzacyjnych 

K1-K6; 

e)kontrola poprawności działania pomp wody lodowej wraz z zaworami regulacyjnymi firmy Stromax 

szt.2; 

f)kontrola i korekta nastawień poprawności działania siłowników przepustnic i zaworów  trójdrożnych, 

g)obsługa instalacji automatyki sterującej systemów wentylacyjnych oraz agregatu HCF Fancol; 

h)okresowa konserwacja instalacji wentylacyjno–klimatyzacyjnej, w tym klimatyzacji serwerowni w 

budynku przy ul. Straszewskiego 21-22; 



i)wykonywanie przeglądów technicznych raz na kwartał oraz po przerwie wakacyjnej; 

j)zgłaszanie Zamawiającemu konieczności zakupów części, dokonania niezbędnych napraw i 

usprawnień;  

k)programowanie pracy urządzeń zgodnie z parametrami zadanymi przez użytkownika; 

l)udzielanie bieżącego instruktażu obsłudze Zamawiającego w zakresie załączania i wyłączania 

instalacji; 

m)pilnowanie terminów przeglądów serwisowych, 

n) badanie szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 

r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881 z późn. zm.) i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych w 

ustawie dokumentów z badania. 

o) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni, wymiennikowni i central 

klimatyzacyjnych. 

4. Przez konserwację rozumie się utrzymanie instalacji w stałej gotowości do natychmiastowego 

uruchomienia, a przez eksploatację rozumie się utrzymanie instalacji pod odpowiednim ciśnieniem, a 

urządzenia elektryczne w ruchu. 

5. Dwa razy w roku: raz  przed sezonem grzewczym i  raz przed uruchomieniem chłodnictwa 

dokonywane będą komisyjne przeglądy techniczne zakończone protokołem podpisanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego.  

6. Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie dozoru kotłowni: 

a)sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą kotłów, osprzętu i sterowania urządzeń  rozdzielczych i 

programujących; 

b)wykonywanie obowiązków wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji kotłów; 

c)przestrzeganie terminów przeglądów okresowych i bieżących dla zapewnienia: 

- racjonalnego i oszczędnego użytkowania gazu i wody; 

- bezpieczeństwa obsługi i obiektu; 

- utrzymania właściwych parametrów pracy kotłowni z uwagi na przepisy dot. ochrony środowiska, 

- dokonywanie okresowych przeglądów i oceny technicznej kotłów wraz z oprogramowaniem 

określonych w przepisach o eksploatacji kotłów gazowych i  instrukcji obsługi oraz przedkładanie 

wniosków stąd wynikających kanclerzowi AST, 

-  utrzymanie w czystości urządzeń oraz pomieszczeń kotłowni w budynkach, 

- programowanie pracy urządzeń zgodnie z parametrami zadanymi przez użytkownika; 

- dokonywanie   pomiarów    szczelności    gazu   w   kotłowni   i  przedkładanie protokołów szczelności 

kierownikowi obiektu;  

- zgłaszanie Zamawiającemu konieczności zakupów części, dokonania niezbędnych napraw i 

usprawnień; 

7. Obowiązkiem Wykonawcy  jest dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15 września 2018 

roku protokołów potwierdzających sprawność urządzeń grzewczych i wentylacji mechanicznej oraz 

do 30 kwietnia 2018 r. protokołów potwierdzających sprawność agregatów chłodniczych.   

8. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usuwania awarii i dokonywania napraw urządzeń. 

Realizacja napraw, usuwanie usterek i awarii odbywać się będzie wg następujących zasad: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii w czasie do 8 

godzin od chwili jej zgłoszenia. Zgłoszenie awarii może nastąpić pisemnie lub faksem, na numer 12 

………... Strony dopuszczają również zgłoszenie telefoniczne na numer …………, które Zamawiający 

potwierdzi pisemnie lub faksem do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego,  

b) zakupu części niezbędnych do dokonywania napraw bieżących i konserwacji (w tym filtrów)  

dokonuje Zamawiający, na podstawie zestawienia przygotowanego i przekazanego Zamawiającemu 

przez Wykonawcę (z określeniem wszelkich danych technicznych umożliwiających właściwy zakup), 

montaż części Wykonawca wykona po otrzymaniu od Zamawiającego  informacji, że części zostały 

dostarczone, 

c) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę usterki lub awarii uniemożliwiającej pracę instalacji, 

Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt Zamawiającemu, wraz z informacją o możliwościach naprawy, 



a także o przewidywanym koszcie zakupu niezbędnych części z podaniem nazwy producenta, typu 

urządzenia, które będzie naprawiane lub wymieniane,  

d) po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, Wykonawca dokona zakupu niezbędnych części 

zamiennych, a następnie niezwłocznie przystąpi do ich zamontowania, 

e) po dokonaniu naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu fakturę za wykonaną naprawę, co 

będzie podstawą do zwrotu Wykonawcy poniesionych kosztów, t.j. kosztów części zakupionych przez 

Wykonawcę, robocizny i dojazdu, w oparciu o określone w paragrafie  4 nin. umowy stawki, 

f) faktyczny czas wykonywania usługi potwierdzony będzie przez przedstawiciela Wykonawcy i 

kierownika obiektu Zamawiającego, w którym była wykonywana naprawa. 

 

§ 2 

1. Czynności określone w §1 będą wykonywać pracownicy Wykonawcy, których wykaz  pisemny 

zostanie dostarczony Zamawiającemu.  Załącznikiem nr 2  do umowy są  kopie uprawnień 

pracowników Wykonawcy realizujących usługę  potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

2. Czynności dozoru i konserwacji Wykonawca wykonywać będzie z zachowaniem warunków  

określonych w gwarancji i D.T.R. dla poszczególnych urządzeń. 

3. Wykaz urządzeń Zamawiającego opisany jest w załączniku nr 1  do nin. umowy. 

4. Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne DTR, instrukcje obsługi i 

instrukcje serwisowe dla urządzeń, których obsługa jest przedmiotem nin. umowy.  

5. Zamawiający dostarczy na wskazanie Wykonawcy materiały eksploatacyjne typu: filtry powietrza, 

freon, olej, paski klinowe (wartość zamówienia obejmuje koszty konserwacji bez materiałów).  

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 4 

1. Wykonawcy za wykonanie prac wymienionych w § 1  ust. 1 – 7 przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

................. zł  netto + należny podatek VAT wg stawki ....... %, tj. brutto ......... zł (słownie: ......... złotych 

brutto).  

2. Należność w wysokości .................zł netto  +  podatek VAT 23 %, tj. ......... zł brutto (słownie: ......... 

złotych brutto) płatna będzie w okresach miesięcznych  na podstawie wystawianych faktur VAT na 

konto  Wykonawcy nr:  ........................ w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera również koszty dojazdów Wykonawcy do obiektów, w 

których są wykonywane usługi (podanych w § 1 pkt 1 umowy).  
4. Za wykonanie prac wymienionych w § 1  ust.  8, na które  Wykonawca otrzyma odrębne zlecenie, 

przysługuje mu wynagrodzenie określone na podstawie stawki godzinowej 1 pracownika za usługi na 

wezwania w sytuacjach awaryjnych lub za usługi związane z wymianą i naprawą urządzeń: …… zł 

netto oraz stawki ryczałtowej za dojazd do Zamawiającego: …. zł netto, do w/w stawek doliczany 

będzie podatek od towaru i usług (VAT).  

5.Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za usługi określone w § 4 ust. 4 będzie 

potwierdzony przez Zamawiającego protokół wykonania napraw/usunięcia awarii, wraz z czasem 

wykonywania usługi. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania. 

 

§ 5 

Za przestoje spowodowane z winy Wykonawcy  naliczać się będzie potrącenia w wysokości 1/30 

wartości miesięcznej opłaty za konserwację. Za postój uważa się stan wyłączenia urządzenia w 

wyznaczonym  dniu pracy urządzenia. 

 § 6    

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji nin. umowy są 

kierownicy obiektów: przy ul. Warszawskiej 5 p. Małgorzata Kucharczyk,. tel. 12 422 95 82, e-mail: 

mk@ast.krakow.pl  ,  przy ul. Straszewskiego 21-22 p. Radosław Miętki, tel. 12 422 18 55, w. 28, e-mail: 

radoslaw.mietki@ast.krakow.pl 



2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: p.………………………..,  tel. 

……………, e-mail: ……………….. 

  § 7 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks cywilny przysługuje 

im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1)  Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy. 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) Wykonawca nie będzie wykonywał umowy lub będzie ją wykonywał w sposób nienależyty, tj. 

Zleceniodawca stwierdzi i udowodni zaniedbania w zakresie prac konserwatorskich, 

c) Wykonawca nie zgłosi konieczności przeprowadzenia prac remontowych niewchodzących w zakres 

umowy i nieobjętych konserwacją, a których niewykonanie może doprowadzić do uszkodzenia 

urządzenia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.   

 

          § 8 

W razie konieczności wymiany części lub podzespołów zużytych, względnie uszkodzonych w czasie 

eksploatacji, potrzebne elementy dostarczy Zamawiający.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

   

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy nr AST-A-..../,.. z dnia  ...........  2017  r.  

 

Wykaz urządzeń do obsługi w budynkach Zamawiającego  

I. Przy ul. Straszewskiego 21-22  w Krakowie:  

a) Instalacja wentylacji i klimatyzacji: 

- 6 central klimatyzacyjnych  (producent – VITROSERWIS CLIMA) o natężeniu przepływu powietrza: 

K-1 13500 m³/h;  K-2 10100 m³/h;  K-3 13000 m³/h;  K-4 20100 m³/h;  K-5   6690 m³/h; 

K-6   5100 m³/h; 

- agregat grzewczy W-7; 

- agregat ziębniczy ze zbiornikiem freonu - produkcja HCF Francja typ RLZB 51; 

-  skraplacz chłodzony powietrzem - producent FRIGA BOHN typ CAMP 2280-5, 5-V-V-D-30; 

-  urządzenia na strychu: centrala wentylacyjna Gold 014 DRX12 Swegon z wymiennikiem rotacyjnym 

odzysku ciepła, agregat ziębniczy Daikin R 407 C EUWAC8FZW1  2 szt. + pompa Grunfoss; zespół 

wentylatora dachowego wywiewnego z węzła sanitarnego, zespół klimakonwektorów obsługujących 

sale aktorskie i studio nagrań.  

     

b) Kotłownia:  

- kaskada 4 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych wiszących Viessmann typu Vitodens200W o mocy 

95,6 – 105 kW; 

- kaskada 2 szt. kotłów gazowych: Vitomoduł 200-4K-L WLK 200/150; Vitomoduł 200-2K-P WLK; 

- zasobnik c.w.u Vitocell 100-L typ CVL; 

- wymiennik c.w.u Vitodens 222 do 80 kW.  

 

c) Klimatyzacja serwerowni.: 

2 klimatyzatory DAIKIN:  DAIKIN RZQ1B2V1B, FHQ71BW1B, J001460/E010188; 

DAIKIN RKS35J2V1B, FTXS35J2V1B. 

 

II. Przy ul. Warszawskiej 5: 

a) Instalacja wentylacji i klimatyzacji:  

- agregaty skraplające:  Galletti MTC 30 i Galletti MTC 37 z kompletem armatury regulacyjno-kontrolnej 

i odcinającej, z automatyką;  

- centrala klimatyzacyjna VTS Clima z automatyką; 

- centrala nawiewno-wywiewna VS-55-R; 

- centrala wentylacyjna VS-30-R-VTS; 

- centrala wentylacyjna VS-40-R-VTS; 

- klimatyzator multisplit typ MXZ-4A71VA 2x MSZ-GA25VA-MPL Technology; 

- klimatyzator split typ MU-GA5VB/MSC-GA35VB-MITSUBISHI. 

b) Kotłownia 

- kocioł Fly Viessmann; 

- PAROMAT SIMPLEX o mocy 220 kW; 

- kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 200 o mocy 225 kW. 

 

 

                   ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA   

   

 

 


