
 

Umowa nr ZSE wzór                      zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr ZSE-291-07/20/JN 

 

KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń 

 

Zawarta w dniu  r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń NIP: 879-000-10-14 zwaną   

w treści umowy  “Zamawiającym”,   reprezentowaną  przez: 

-Lilianę Adamczyk - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu 

 

 

 a 

 

      

 

reprezentowanego przez   

       

zarejestrowanego w 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Wykonawcy udziela się zamówienia publicznego na:  

    Konserwacja i utrzymanie stałej sprawności technicznej urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych – dźwigu 

    platformowego przyschodowego EXTREMA S.R.L. typ: Logic  rok budowy 2011,  Nr Ew. UDT N 3003000607 

2. Oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza została wybrana po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego znak 

     sprawy ZSE-291-07/20/JN 

3. Przedmiotem umowy są usługi podane w §1  ust.1, których nabywcą  jest Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 

     87-100 Toruń  NIP: 879-000-10-14 a odbiorcą Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń , a wartość 

     umowy strony ustalają na kwotę …… zł miesięcznie netto/brutto 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w §.1 ust.1 umowy na zasadach odpłatności tj. wg stawek 

     określonych w ofercie z dnia ………… które przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie faktur wystawionych 

     na :  

     Nabywca Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń  NIP: 879-000-10-14 a odbiorcą Zespół Szkół 

     Ekonomicznych ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury 

     do Zespołu Szkól Ekonomicznych w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 39. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i naprawy dźwigu – platformy przyschodowej w budynku Zespołu Szkół 
    Ekonomicznych w Toruniu ul. Grunwaldzka 39 zgodnie z wymaganiami określonymi w:  
  - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków 

     technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193 

      poz,1890 z  późn. zm.).  

   - Instrukcji konserwacji, 

   - Przepisach Urzędu Dozoru Technicznego, 

   - Ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie zamówienia przez osoby posiadające wszystkie wymagane prawem kwalifikacje 

     i uprawnienia.  

3. Każdą czynność Wykonawca zobowiązuje się dokumentować w Dzienniku konserwacji dźwigu, który znajduje się 

    w miejscu zamontowania dźwigu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w par.1 ust.1 co 30 dni od pierwszej konserwacji bez 

    dodatkowego wezwania przez Zamawiającego.  

3. Z wykonanych czynności Wykonawca każdorazowo niezwłocznie sporządzi protokół  potwierdzający ich wykonanie,  

    zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie UDT. 

5. Prawidłowo sporządzony protokół potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego oraz odpowiedni zapis w dzienniku 

    konserwacji dźwigu stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi. 

6. W przypadku awarii wykonawca zobowiązuje sie do przybycia na miejsce awarii w terminie 48 godzin od powiadomienia 

     telefonicznie na nr ……..  lub mail ……. 

 

§ 4 

1. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu podmiotowi, a różnicą kosztów 

    obciąża Wykonawcę. 

2. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem UDT pokrywa Zamawiający, za wyjątkiem tych, które wynikają z niewłaściwego 

    wywiązywania się z realizacji zamówienia.  



3. W przypadku niedopuszczenia przedmiotu umowy do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego z winy Wykonawcy  

     w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotu umowy zostaje wstrzymana wypłata za dokonaną konserwację, 

     do czasu uzyskania pozytywnej decyzji UDT.  

4. Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 3 zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy, 

    zgodnie z § 6 pkt. 4.    

 

§ 5 

1. Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć 

     Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar nie może jednak 

      przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 3, która wiąże się w następstwie z rozwiązaniem umowy 

      wg § 6 ust.2 

2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca 

     zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wartości niezrealizowanej części 

     przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe  od wartości opóźnionego 

     świadczenia za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

    uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

§ 6 

1. Umowę zawarto na czas określony – 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

    publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

    od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

3. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonania części 

     umowy. 

4. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązywania się 

     lub niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań niniejszej umowy. 

5. Umowa wygasa po upływie terminu jej obowiązywania lub z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez 

    obie strony. 

§ 7 

     Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności wynikających z realizacji umowy. 

§ 8 

     Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

      W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

      Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych dla 

      siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

       Umowa zostaje sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach: 

 

 

 

 

 

                                  Podpisy stron 

 

  Zamawiający                    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 


