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UMOWA Nr ………………. 

NA PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ DŹWIGÓW 

Zamówienie publiczne nieprzekraczające równowartości kwoty 14.000 Euro     

nr 24/2012/ZC 

 

Zawarta w dniu …………………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 

kwoty 14.000 Euro   

 pomiędzy: 

 ……………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………..……………………….. 

NIP : ……………………...………………………………………………….. 

REGON : ……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez …………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

a 

 Domem Pomocy Społecznej nr 2  

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

NIP: 644-28-80-691 

REGON: 000665248 

reprezentowanym przez Dyrektora Danutę Dudek 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 

r. wykonywanie przeglądów i konserwacji dźwigów zgodnie z poniższym wykazem: 

 dźwig osobowy trzyprzystankowy, 

 dźwig towarowy dwuprzystankowy. 

 

§ 2 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w zakresie i w sposób ustalony 

przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz gwarantuje sprawne działanie 

urządzeń, a w szczególności ich niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania. 

2. Zakres czynności konserwacyjnych wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
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transportu bliskiego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), z przepisów UDT, 

dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń oraz ich stanu technicznego.  

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

 Prowadzenia przeglądów i konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami 

Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami producentów dźwigów. 

 Dokonywania pomiarów ochrony od porażeń elektrycznych i stanu izolacji w 

zakresie i w terminach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego, 

potwierdzanych na protokołach pomiarowych w miejscu lokalizacji dźwigu. 

 Zapewnienia nadzoru technicznego przez całą dobę. 

4. Poza pracami konserwacyjnymi Wykonawca ma obowiązek przybycia na miejsce 

zainstalowania urządzenia dźwigowego w przypadku awarii, na wezwanie 

Zamawiającego lub po uzyskaniu informacji z systemu monitoringu. Czas przybycia 

nie może być dłuższy niż 60 minut od momentu wystąpienia lub zgłoszenia awarii, a 

niezwłocznie po przybyciu Wykonawca przystąpi do dokonywania stosownych 

czynności eliminujących ewentualne zagrożenie dla osób trzecich. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że zachodzi konieczność dokonania 

wymiany zużytych lub zniszczonych części urządzenia dźwigowego, winien on 

niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

6. W razie wystąpienia awarii, wykonywania napraw wykraczających poza zakres 

czynności konserwacyjnych oraz w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych 

elementów, przed przystąpieniem do naprawy lub wymiany Wykonawca winien 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację kosztów. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą 

cenową będzie wynagrodzenie wg. cen podanych w wybranej ofercie na ogólną kwotę w 

wysokości :  

               Wartość ogółem netto …………………………………………………………………...…………………………… 

Wartość ogółem VAT …………………………………………………………………………………………………. 

               Wartość ogółem brutto ……………………………………………………………………….……………………… 

Wartość ogółem brutto słownie …………….……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cena oferty jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy. 

Zamawiający zakazuje zmian, chyba, że wynikają z wprowadzenia koniecznych zmian 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 
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§ 4 

 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami w cyklach miesięcznych. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

faktury. 

3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Do faktury każdorazowo dołączony będzie  protokołu wykonania prac, stanowiący 

podstawę wystawienia faktury. 

5. Zapłata nie przysługuje za zawinione przez Wykonawcę dni postoju dźwigu, przy czym 

za dzień postoju dźwigu  uważa się przerwę w ruchu dźwigu nie mniejszą niż sześć 

godzin od chwili zgłoszenie postoju przez Zleceniodawcę.  

 

§ 5 

 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowych sankcji w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających  z  nie wykonania umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

- jeden dla Zamawiającego, 

- jeden dla Wykonawcy. 

 

                                 Wykonawca:                                                        Zamawiający: 

 

 

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

 

 

 

 


