
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego PCMG/ZO-02/2021

UMOWA /WZÓR/

Na usługę konserwacji dźwigów oraz napraw i usuwania awarii dźwigów dla potrzeb Powiatowego

Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Zawarta w dniu ………….………. w Grójcu pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Medycznym  w Grójcu  Sp.  z  o.o.  (05-600  Grójec  ul.  Ks.  Piotra  Skargi  10)

wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS

0000351118, posiadającym NIP 797-201-92-61, REGON 14203546, reprezentowanym przez:

Joannę Czarnecką - Prezesa Zarządu 

(zwany dalej „Zamawiającym”) 

a

……………………………..…………………………. z siedzibą w ……………………………. przy ………………………………………

legitymującym się zezwoleniem dla wykonania działalności …………………………………………. wydane przez

………………………………….……….……….. posiadającym nr NIP: ………………………….., REGON: ……………..………..

reprezentowanym przez:

………………………………………….………..

(zwany dalej „Wykonawcą”)

wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień

publicznych zgodnie  z  art.  2  ust. 1  pkt.  1  ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2019r. Poz. 2019)

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”, 

o następującej treści:
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§1

Zamawiający powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  prowadzenie  konserwacji  dźwigów towarowych,

towarowo-osobowych  i  szpitalnych  sztuk  ……...  wskazanych  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

                                              

§2

Wykonawca  wykona  zgodnie  z  wymogami  Urzędu  Dozoru  Technicznego  konserwację  urządzeń

dźwigowych raz w miesiącu nie rzadziej niż co 30 dni.

§3

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  konserwacji  dźwigów  w  zakresie  i  w  sposób  ustalony

dokumentacją techniczną – ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów Dozoru Technicznego /DT-DE-

90/ oraz do przeprowadzenia napraw w zakresie konserwacji polegającej na utrzymaniu dźwigów w

stanie sprawności  technicznej  przez dokonywanie  okresowych przeglądów,  dokonywania  napraw,

wymianę drobnych części takich jak: cewki, kontakty, gałki, oleje, suwaki, bezpieczniki, itp. 

W szczególności na obowiązujący zakres prac składać się będą:

-  okresowe  (w  terminach  określonych  instrukcjami  i  przepisami  branżowymi)  oraz  bieżące

(uzależnione od pracy urządzeń i potrzeb) oględziny, przeglądy i sprawdzenia;

-  pomiary  elektryczne  wymagane  dla  instalacji  wind  (m.in.  ochrony  przeciwpożarowej,  izolacji

obwodów elektrycznych) podstawowy zakres w ramach usługi konserwacji;

- próby, badania i regulacja eksploatacyjna;

-  konserwacje,  naprawy,  drobne  prace  remontowe  do  2.600,00  zł  ne o na  okres  24  miesięcy

bezpłatnie;

-  lokalizacja  i  zabezpieczenie  awarii  niezwłocznie  tj.  max  2h  od  daty  zgłoszenia  i  ich  usuwanie

natychmiast lub w terminie potrzebnym na dostarczanie niezbędnych części zamiennych;

- bieżąca realizacja zgłoszeń, usuwanie usterek, wymiana usterek, itp.;

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej;

- pełna obsługa rewizji UDT;

- nadzór nad eksploatacją,

- posiadanie niezbędnych uprawnień i doświadczenia;

- udostępnienie zamawiającemu kontaktu telefonicznego do serwisanta 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;

- czas dojazdu do awarii 2h od zgłoszenia 24h/dobę, 7 dni w tygodniu;

-  remonty  i  modernizacje  –  wg  ustaleń  i  odrębnych  zamówień  w  ramach  umowy  tj.  stawka

roboczogodziny i zakup części bez narzutu.
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2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  brania  czynnego  udziału  przy  odbiorach  technicznych  po

remontach czy montażu urządzeń dźwigowych oraz dokonywania napraw na każdorazowe wezwanie

przez Zamawiającego.

§4

Konserwacja nie obejmuje:  wymiany części,  których wartość przekracza 20% wartości miesięcznej

konserwacji: remontów, malowania, usuwania skutków dewastacji. Prace te będą wykonywane przez

Wykonawcę za dodatkową opłatą i po powiadomieniu Zamawiającego.

                                               

§5

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  w  stałym  ruchu  urządzeń  dźwigowych  w  okresie

pomiędzy naprawami kapitalnymi z wyłączeniem niezbędnym dla wykonania niniejszej umowy.

                                                  

§6

O  wszelkich  usterkach  przekraczających  zakres  konserwacji  określony  w  §2  jak  również

kwalifikujących  dźwigi  do  remontu  kapitalnego  lub  modernizacji,  Wykonawca  jest  zobowiązany

powiadomić Zamawiającego.

                                             

§7

Każda  interwencja,  usunięcia  awarii,  konserwacja  dźwigów  towarowych,  towarowo-osobowych  i

szpitalnych będzie odnotowywana opisem i czytelnym podpisem przez Wykonawcę w książce dźwigu.

§8

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ………………. zł bru o (słownie: …………………………………………………..)

w tym podatek VAT stanowi ….% .

2.Rozliczenie kwoty o której mowa jest rozliczeniem ryczałtowym i będzie wypłacone w miesięcznych

ratach tj. ……….….. zł bru o (słownie: …………………………………………………….………………….) .

3.  Zapłata  nastąpi  na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  przez  niego na  fakturze  VAT lub

rachunku.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu  ……… dni od daty

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Przy czym za dzień zapłaty

uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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5.Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

6. Wynagrodzenie dodatkowe nie objęte ryczałtem wyliczane będzie według stawek.

1/…….bru o/ 1 roboczogodzina w przypadku dodatkowego remontu i modernizacji.

2/……..bru o /1 dźwig w przypadku dodatkowych remontów i pomiarów elektrycznych.

§9

1.  Usługi  dodatkowo  płatne  poza  kwotą  wskazaną  w  §8  będą  wykonywane  po  uzgodnieniu  z

Zamawiającym w formie pisemnej.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  pogotowia  dźwigowego  24h na  dobę  pod  nr  tel.

………………….……………….. . Czas reakcji od momentu zgłoszenia 2h.

                                                

§10

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  1/30  wartości  miesięcznej  konserwacji  dźwigu  za

każdy udokumentowany dzień postoju z winy Zleceniobiorcy. Za dzień postoju uważa się przerwę w

ruchu  nie  mniejszą  niż  8  godzin.  Wykonawca  nie  będzie  pobierał  opłat  ryczałtowych  za  czas

wykonywania modernizacji i remontów kapitalnych.

                                                       

§11

Opłaty związane z odbiorami i nadzorami dźwigów przez Inspektorat Dozoru Technicznego ponosi

Zamawiający.

§12

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ……..………. do dnia ……….…. .

§13

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia  skutecznego  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego.  Oświadczenie  o

wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej.

2. W przypadku rażącego niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawcę, Zamawiający może ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

3. W przypadku rozwiązania niniejszej  umowy w trybie,  o  którym mowa w ust.  2  powyżej,

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  15%  bru o  wartości

niniejszej  umowy.  Zapłata  kary  umownej  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia  przez

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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§14

1.  Strony  umowy  podejmą  starania  w  celu  polubownego  rozstrzygnięcia  wszelkich  sporów

powstałych  między  nimi,  a  wynikających  z  umowy  lub  pozostających  w  pośrednim  bądź

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w

stanie polubownie rozstrzygnąć  sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla  Zamawiającego.    

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Akceptuje pod względem finansowym

…………………………………………………………
Główny Księgowy

Wykonawca                                                                                                                Zamawiający

                                             


