
WZÓR   UMOWY 
Umowa nr  .............. /BOT/Z/ ................ /2017

zawarta w Płocku w dniu .......................................... pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
1. Pana Romana Siemiątkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej, działającego na podstawie upoważnienia nr 609/2015 z dnia 14 października 2015r.
2. Pana Krzysztofa Krakowskiego - Sekretarza Miasta Płocka, działającego na podstawie
upoważnienia nr 610/2015 z dnia 14 października 2015r.
a 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do stałej konserwacji oraz utrzymania
w stanie sprawności technicznej (naprawy bieżące i awaryjne), zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego (Dz.U.Nr 193, poz. 1890) n/w urządzeń znajdujących się w Urzędzie
Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1:
1) dźwig osobowy (Typ: OGH 1.19MW, 3 przystanki, rok produkcji 1997);
2) dźwig osobowy (Typ: OGH 1.19MW, 4 przystanki, rok produkcji 2001);                                
3) platforma piono CIBES A 5000 dla osób niepełnosprawnych (2 przystanki, rok produkcji    
    2000).
2. W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania działania
urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania w zakresie i w sposób ustalony instrukcją
konserwacji producenta oraz aktualnymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, dalej "UDT",
zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r. poz.1040),
tj. m.in.:
     1) wykonywania  przeglądów  okresowych polegających  na sprawdzeniu  stanu
         mechanizmów i układów działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych,
         oświetleniowych,  zabezpieczających,  chwytających,  stanu  cięgien  nośnych  i  ich
         zamocowania i innych ( raz na miesiąc);
     2) utrzymania  urządzeń  w  sprawności  technicznej, tj.  w  stałym  ruchu  z  wyłączeniem 
         postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno-naprawczych;
     3) niezwłocznego  reagowania na zawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu wyjątkowego
         zdarzenia  (np. utknięcie  człowieka  wewnątrz  kabiny,  platformy)  w  celu  usunięcia 
         niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia;
     4) bieżącego usuwania usterek i innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na wadliwą
         pracę urządzeń;
     5) wymiany części zużytej lub uszkodzonej na nową;
     6) innych napraw wynikających z nakazu UDT
     7) wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do ustalenia 
         stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez UDT;
     9) przygotowywania i uczestniczenia w badaniach okresowych, jak i kontrolnych urządzeń   
         dokonywanych przez UDT;
   10) wykonania w 2018 r. pomiarów elektrycznych urządzeń w zakresie skuteczności 
         ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji uziemień;
   11) wykonania w 2019 r. pomiarów elektrycznych urządzeń w zakresie pomiaru rezystancji 
         izolacji;
   12) pisemnego informowania Zamawiającego o konsekwencjach opóźnienia w wykonaniu 



         bądź niewykonania zaleceń i uwag UDT.
3. Przedmiot umowy obejmuje również inne prace, które są lub będą stanowiły element
konserwacji urządzeń, a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń UDT lub z
przepisów  powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów wskazanych w ust.2.
4.Integralne części niniejszej umowy stanowią:
    1) oferta Wykonawcy;

2) opis przedmiotu zamówienia.

  § 2

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje
bezpieczeństwo, swoich pracowników a także osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe powstałe w
związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy będą nowe,
odpowiedniego rodzaju i jakości, przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostaną użyte
przy wykonywaniu robót oraz będą posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowisku
pracy, kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania prac po ich zakończeniu, wywozu
zużytych części oraz wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowania prac oraz
zapewnienia ich utylizacji.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny konserwowanych urządzeń.
8. Opłaty związane z nadzorem UDT pokrywa Zamawiający.

§ 3

1. Wykonawca ponosi koszty konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych oraz koszty dojazdu.
2. Wykonawca do wykonania czynności określonych w §1 używać będzie własnych narzędzi,
sprzętu i drobnych materiałów, jak: kontakty bezpieczeństwa, śruby, podkładki, izolacje,
żarówki świetlówki, olej smarowy, itp. oraz zapewni we własnym zakresie transport materiałów,
narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania prac.
3. Niezbędne dodatkowe materiały będą kupowane przez Wykonawcę. Zwrot kosztów za te
materiały będzie następował na podstawie przedstawionej faktury, a usługa wymiany nie
będzie dodatkowo płatna.
4. Naprawy wykraczające poza zakres napraw konserwacyjnych będą wykonywane w oparciu o
oddzielne zlecenia, wyceniane i fakturowane dodatkowo.
5. Wykonawca zapewni gotowość podjęcia działań w zakresie likwidacji awarii niezwłocznie po
otrzymaniu wezwania, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. Wykonawca
zobowiązuje się do stanu gotowości w tym zakresie w systemie 24/7.
6. Wykonawca będzie prowadził Dziennik konserwacji i napraw, zgodnie z przepisami i
zaleceniami UDT, w którym będzie potwierdzał wykonane czynności (z podaniem daty oraz
podpisem).

§ 4

1.Wykonawca oświadcza, że prowadzi zarejestrowaną działalność w zakresie prac objętych
przedmiotem zamówienia, posiada niezbędną wiedzę oraz uprawnienia a także potencjał ludzki
i sprzętowy niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą
posiadającą:
1) uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigów osobowych zgodnie z zaświadczeniem
kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się konserwacją dźwigów wydanym przez UDT,
kat.I, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych(Dz.U. Nr 79, poz.
849 ze zm.);



2) aktualne świadectwo kwalifikacji "D" i "E" do eksploatacji urządzeń do 1kV wydane przez
uprawnione organy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 ze
zm.);
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy wykaz osób, o których
mowa w ust.1, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych uprawnień
(kserokopie). 
3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, na dowód czego w dniu zawarcia
niniejszej umowy przedkłada polisę ubezpieczeniową, a następnie kolejną w terminie 7 dni od
zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

§ 5

1. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają w
wysokości ...............( ............) złotych brutto oraz dodatkowo wynagrodzenie z tytułu
wykonania pomiarów elektrycznych według zakresu wymaganego przepisami wraz ze
sporządzeniem protokołów z pomiarów za jedno urządzenie w wysokości:
1) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemień - .................
( ..................) złotych brutto,
2) rezystancji izolacji - ...................(.....................................) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na podstawie faktur wystawionych po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego lub po realizacji czynności, o których mowa w ust.1, w
terminie 30. dnia od daty ich otrzymania, na konto wskazane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury na adres: Gmina-Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock, NIP 774-31-35-712 wraz z numerem umowy według centralnego rejestru
umów Urzędu Miasta Płocka - w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym została
wykonana usługa.
4. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.2, strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury
za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust.2. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej 
5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
1) za nie przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia awarii w czasie określonym w § 3 ust.5
umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20%
miesięcznego wynagrodzenia brutto.
2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary
umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§ 7

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.zsz.plock.eu Politykę 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w Urzędzie
Miasta Płocka do stosowania.



§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości w przypadku nie wykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
3. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w
razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego sąd
powszechny.

§ 10

1. Osobami uprawnionymi i obowiązanymi ze strony Zamawiającego do wykonywania
czynności objętych umową są:
1) .....................................................
2) .....................................................
2. Osobami uprawnionymi i obowiązanymi ze strony Wykonawcy do wykonywania czynności
objętych umową są:
1) .....................................................
2) .....................................................
3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2, każda ze Stron powiadomi o tym
drugą Stronę pisemnie - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA                        



         KONTRASYGNUJĘ  ZE  ŚRODKÓW
§2 pkt 1Uchwały 446/XXVI/2016 Rady Miasta Płocka z dn 
29.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Płock na lata 2015-20131 z późn. zm.
kwota .............................
2018r -...................................
2019r - .................................
Dz. 750 Rozdział 75023  § 4270
Zadanie  P1/UM/G

___________            ____________________                            
        data                               Skarbnik 

 


