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UMOWA NR […] 
 

zawarta w dniu […]  w Knurowie  pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Szpitalna 11, 44- 194 Knurów 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000308355 
NIP 969–12–01 –897 
REGON 276575519 
które reprezentuje: 
Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
w dalszym ciągu zwanym Zamawiającym  
a 
[…] wpisany do […] NIP […] Regon […] 
którego reprezentuje: 
[…] 
w dalszym ciągu zwanym Wykonawcą. 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymywanie urządzeń dźwigowych w stanie sprawności 

technicznej, poprzez dokonywanie  przeglądów i konserwacji zgodnie z DTR urządzeń dźwigowych. 
2. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) dokonywanie napraw i remontów, których konieczność zostanie stwierdzona podczas przeglądu 
lub zgłoszonych przez Zamawiającego w przypadku, gdy w trakcie eksploatacji stwierdzi 
on nieprawidłową pracę urządzenia; 

2) uzupełnianie brakujących/uszkodzonych tabliczek znamionowych urządzeń dźwigowych; 
3) prowadzenie i zakładanie nowych książek urządzeń dźwigowych. 

3. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wszystkie urządzenia wymienione w Formularzu oferty 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) posiada uprawnienia do naprawy żurawi stałych i przenośnych, wciągników, wciągarek, suwnic 

i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia  
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym; 

2) dysponuje co najmniej dwoma osobami o kwalifikacjach uprawniających do konserwacji  
urządzeń dźwigowych, które będą świadczyć usługi będące przedmiotem umowy; 

3) dysponuje sprzętem niezbędnym do świadczenia usług będących przedmiotem umowy. 
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek świadczenia usług będących przedmiotem umowy zgodnie  

z wymogami co do ich właściwości, zgodnie z wymogami powszechnie przyjętymi dla tego rodzaju 
usług określonymi przez prawo, normy techniczne a także dostosowanymi do potrzeb 
Zamawiającego. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy i konserwacje zgodnie z  DTR urządzeń 

dźwigowych nie rzadziej niż:  
1) co 30 dni, począwszy od marca 2020 r. – urządzenia wymienione w punktach 1–22 w Załączniku 

nr 1 do umowy, 
2) co 6 miesięcy (2 przeglądy na rok), począwszy od maja 2020 r. – urządzenia wymienione 

w  punktach 23 i 24 w Załączniku nr 1 do umowy. 
2. Przeglądy i konserwacje wykonywane będą w dni powszednie, w godzinach 800 – 1400, 

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego 
do koordynacji czynności związanych z realizacją umowy.  
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3. W przypadku naprawy lub remontu urządzeń dźwigowych, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie 
Zamawiającemu konieczność zakupu części zamiennych do urządzeń wraz z kalkulacją ich kosztów. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy lub remontu musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego na zakup części zamiennych oraz otrzymać pisemne zlecenie. Pisemne zlecenie 
zawierać będzie m. in. termin wykonania naprawy lub remontu. 

5. Zlecenie składane będzie Wykonawcy w formie pisemnej listem poleconym, faksem na numer: […] 
lub pocztą elektroniczną na adres: […]. 

6. Strony wyznaczają następujące osoby do koordynacji czynności związanych z realizacją umowy: 
1) Ze strony Zamawiającego: inż. Stanisław Jankowski, tel. 32/ 23 66 505; 
2) Ze strony Wykonawcy: […], tel. […]. 

§ 3 
1. Z tytułu należytego świadczenia usług będących przedmiotem umowy Wykonawca będzie 

otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z kwotą podaną w Formularzu oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości […] zł (słownie:[…] zł) + należny 
podatek od towarów i usług VAT, według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest ostateczne i nie może ulec zmianie. 
3. Ponadto Zamawiający pokryje koszty zakupu części zamiennych wykorzystanych do naprawy 

lub remontu, zatwierdzonych zgodnie z trybem określonym w § 2 ust. 3 i 4 oraz koszty związane 
z odbiorami i nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.  

4. Należności płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca dołączy podpisany przez obie strony protokół  
odbioru wykonanych usług.  

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r. 
2. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy. 
3. Rozwiązanie umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają  
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) w wysokości 10% kwoty brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu przeglądu konserwacyjnego w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1.; 
2) wysokości 10% kwoty brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu naprawy lub remontu w stosunku do terminu określonego w pisemnym zleceniu; 
3) w wysokości 6 000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  

za które odpowiada Wykonawca. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  
 

§6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały  

się rozstrzygać w drodze ugody. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w powyższy 
sposób rozstrzygnie go Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


