
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacji  
 
 

UMOWA NR TBS/U/………./2020 
 
 
Zawarta w Warszawie w dniu ……………………………. 2020 r. pomiędzy: 
 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanym do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000030682, NIP 113-

21-07-698, REGON: 014905150, kapitał zakładowy: 143.745.000,00 zł, zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

 

- Prezesa Zarządu – ………………………..,  
- Członka Zarządu - ……………………….. 
 
a 
 
 

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

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

………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) o następującej treści: 

 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji dźwigów 

osobowych, platform dla niepełnosprawnych (zwanych dalej „Urządzeniami”) zainstalowanych 
w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz do prowadzenia i 
utrzymania całodobowego pogotowia dźwigowego, a także do wykonania resursów dźwigów 
osobowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 do umowy – Opis 
przedmiotu zamówienia.  

 
 

§ 2 
Zobowiązania stron. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1.1. utrzymania Urządzeń w stałej sprawności technicznej, z wyjątkiem postojów 
niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych; 
 

1.2. utrzymania całodobowo we wszystkie dni tygodnia pogotowia dźwigowego 
obejmującego przyjmowanie zgłoszeń, przyjazd serwisanta i odblokowanie 
Urządzenia; 

 

1.3. bezzwłocznego przyjazdu serwisanta w ramach pogotowia dźwigowego, nie później 
niż w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań 
naprawczych, z zastrzeżeniem pkt 1.4;  
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1.4. bezzwłocznego przyjazdu serwisanta w przypadku zgłoszenia awarii dźwigu z 

uwięzioną osobą w kabinie nie później niż w ciągu 30 minut od momentu przyjęcia 

zgłoszenia  przyjazd na miejsce awarii i uwolnienie uwięzionych osób; 

 
1.5. wykonywania prac konserwacyjnych w dni robocze lub po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, także w dni wolne od pracy; 
 

1.6. udzielenia (także w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, 
na zrealizowanie dodatkowego zlecenia) Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji 
na nowo zainstalowane części zamienne/podzespoły, licząc okres gwarancji od daty 
podpisania protokołu wykonania usługi; 

 

1.7. zapewnienia w okresie gwarancji – o którym mowa powyżej w pkt. 1.6  bezpłatnego 
serwisu gwarancyjnego dla zainstalowanych części/podzespołów oraz bezpłatnego 
przyjazdu serwisanta w celu usunięcia awarii w całym okresie gwarancji; 

 

1.8. zapewnienia odpowiedniej ilości środków konserwujących, niezbędnych 
dla prawidłowej eksploatacji Urządzeń; 

 

1.9. poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania wynikające 
z naruszenia postanowień niniejszej umowy, powstałe szkody wynikłe 
z nieprzeprowadzenia lub źle przeprowadzonej konserwacji przez Wykonawcę, osoby 
działające w jego imieniu lub na jego zlecenie; 

 

1.10. ponoszenia odpowiedzialności za swoich pracowników lub upoważnionych 
przedstawicieli w zakresie przepisów bhp i ppoż; 

 

1.11. po wykonaniu comiesięcznego przeglądu - poinformowania Zamawiającego 
na piśmie, w razie konieczności wymiany uszkodzonych części/podzespołów, 
o rodzaju i zakresie wymaganych prac naprawczych, o kosztach obejmujących 
wymianę lub naprawę części/podzespołów i terminie naprawy. Naprawa lub wymiana 
wymaga zaakceptowania oferty wystawionej przez Wykonawcę, uwzględniającej koszt 
wymienianych części/podzespołów i robocizny; 

 

1.12. naprawy Urządzenia w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu zgłoszenia 
usterki /awarii, objętej konserwacją, jeżeli do wykonania naprawy nie wymagany jest 
zakup części zamiennych lub w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 
zlecenia Wykonawcy usunięcia usterki/awarii, objętej konserwacją, jeżeli do 
wykonania naprawy wymagany jest zakup części zamiennych, w takim przypadku 
wycena kosztów usunięcia usterki musi zostać przekazana Zamawiającemu w 
terminie do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii.  W uzasadnionych wypadkach 
Zamawiający może ten termin przedłużyć na pisemny wniosek Wykonawcy (np. gdy 
naprawa dźwigu nie może być wykonana z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy); 

 

1.13. wykonania resursów dźwigów osobowych w terminach i w zakresie zgodnym z 
Opisem Przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

1.14. poinformowania Zamawiającego o prowadzonych pracach przy Urządzeniu 
i wywieszenia na każdym przystanku Urządzenia informacji o prowadzonych pracach; 

 

1.15. przedstawienia kosztorysu cenowego na usunięcie awarii/usterki (w przypadku 
konieczności zakupu części i wykonania prac nie objętych konserwacją), w ciągu 
następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii/usterki. W uzasadnionych 
wypadkach Zamawiający może ten termin przedłużyć, jeżeli nie wyniknie 
to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

 



3 
 

1.16. posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszej umowy od odpowiedzialności za szkody na osobach trzecich 
oraz za szkody w mieniu od wszystkich zdarzeń, przy czym suma ubezpieczenia nie 
może być niższa niż 1 000 000,00 złotych – kopia polisy stanowi załącznik 
nr 4 do Umowy; 

 

1.17. realizowania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także 
wskazaniami Zamawiającego; 

 

1.18. zgłaszania Urządzeń do okresowego przeglądu w Urzędzie Dozoru Technicznego 
w terminach określonych w książkach rewizji Urządzeń; 

 

1.19. zapewnienie stałego (całodobowego), sprawnego połączenia głosowego każdego 
z Urządzeń z pogotowiem dźwigowym. Karty GSM do obsługi modułów dostarczy 
Zamawiający; 

 

1.20. reprezentowania Zamawiającego podczas badań Urządzeń przez Urząd Dozoru 
Technicznego; 

 

1.21. pisemnego powiadamiania Zamawiającego o konieczności poddania Urządzeń 
kapitalnemu remontowi lub modernizacji – z minimum kwartalnym wyprzedzeniem; 

 

1.22. niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o: 
 

 
1.22.1. konieczności remontu, 
1.22.2. stwierdzonych usterkach, 
1.22.3. konieczności wymiany poszczególnych elementów z uwagi na ich stan 

zużycia, 
1.22.4. konieczności remontu, naprawy przed badaniem Urządzeń przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 
 

1.23. wykonywania usług objętych zakresem konserwacji bez wezwania i wystawiania 
zleceń ze strony Zamawiającego, 
 

1.24. zapewnienia środków łączności pozwalających na stały kontakt z Wykonawcą 
ze strony Zamawiającego; 

 

1.25. uzyskania pisemnej  zgody Zamawiającego na ewentualne zlecenie części prac 
osobom trzecim. W przypadku zlecenia części prac osobom trzecim, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za ich czynności, jak za działania własne, 

 

1.26. w przypadku wadliwego wykonania napraw - niezwłocznego usuwania braków 
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 

1.27. niezwłocznego, na własny koszt, dokonania czynności mających na celu 
doprowadzenie Urządzenia do stanu, przy którym zostanie on dopuszczony 
do eksploatacji oraz pokrycia kosztów dodatkowego przeglądu przez UDT, jeżeli UDT 
nie dopuścił Urządzenia do dalszej eksploatacji z powodu wad, których Wykonawca 
nie zgłaszał Zamawiającemu w trybie określonym w pkt. w powyżej albo z powodu 
nienależycie przeprowadzonych czynności konserwacyjnych;  

 

1.28. przekazywania na żądanie Zamawiającego uszkodzonych i wymienionych części oraz 
urządzeń; 

 

1.29 natychmiastowego unieruchomienia Urządzenia w przypadku wystąpienia jego 
zakłóceń i powiadomienia o zakłóceniach Wykonawcę. W stanie zagrożenia 
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Zamawiający obowiązany jest dodatkowo niezwłocznie zabezpieczyć we właściwy 
sposób zagrożone miejsce;   

 
 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

2.1. zapewnienia upoważnionym pracownikom Wykonawcy dostępu do objętych umową 
Urządzeń w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac 
konserwacyjnych; 
 
2.2.  zaniechania dokonywania zmian i przeróbek w Urządzeniach objętych konserwacją bez 
powiadomienia Wykonawcy; 
 
 
2.3. udzielania wszelkich potrzebnych informacji dotyczących Urządzenia, a także 
zapewnienia wglądu do stosownej dokumentacji; 
 
2.4 powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach w korzystaniu z Urządzenia i budynku, 
jeśli zmiany te wpływają na zmianę obciążenia Urządzenia; 
 
2.5. informowania Wykonawcy o widocznych brakach zewnętrznego wyposażenia Urządzeń;  
 
2.6. zapewnienia w miejscu posadowienia Urządzenia energii elektrycznej koniecznej do 
wykonania przez Wykonawcę prac  konserwacyjnych i usunięcia awarii Urządzenia  
 
27. zapewnienia obecności przedstawiciela Zamawiającego przy badaniach Urządzeń przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
3. Strony ustalają, że zgłoszenia w sprawach objętych niniejszą umową będą przyjmowane przez 
Wykonawcę: 

 
3.1. całodobowo - na adres e-mail - ………………. 
3.2. całodobowo telefonicznie na numer telefonu -  …………………. 

 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia oraz wykwalifikowany 
personel, wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do świadczenia usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy. 
 
5. Z wykonanych czynności konserwacji każdorazowo zostanie spisany i podpisany przez obie Strony 
Protokół konserwacyjny, stwierdzający zgodność wykonania usługi z niniejszą umową, określający 
m.in. ilość dni przestoju Urządzenia oraz powód przestoju. 
 
6. Wykaz personelu Wykonawcy realizującego prace objęte niniejszą umową wraz z kserokopią 
zaświadczeń wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzających posiadanie przez te 
osoby uprawnień i kwalifikacji, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 
7. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień może zlecić wykonanie zastępcze innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania umocowania sądowego w tym zakresie..  
 

 
 

§ 3 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, tj. …………………………… zł (słownie: 
złotych 01/100) w formie ……………………………………………………………………………………..  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
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3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

4.  Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie podlegało zwrotowi Wykonawcy w okresie 
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy.  

 
 

§ 4 
Termin realizacji. 

 
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług ustala się na dzień   ……………. r. 
2. Termin zakończenia świadczenia usług określa się na dzień  ……………… r. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie. 

 
1. Wykonawca za zrealizowanie pełnego zakresu usług określonego w niniejszej umowie i zgodnie 

z jej postanowieniami, za wyjątkiem napraw realizowanych na podstawie odrębnego zlecenia 
zgodnie z § 9 niniejszej umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
zgodne  z ofertą Wykonawcy w kwocie nie przekraczającej …………….. zł (słownie: 
…………………złotych …./100), w tym: 

 

1.1.            budynek przy ul. Łukowskiej 27  -               ………..…. zł; 

1.2.            budynek przy ul. Mińskiej 52/54  -                  …………… zł; 

1.3.            budynek przy ul. Mińskiej 56  -     ….……...… zł; 

1.4.            budynek przy ul. Św. Stanisława 8 -      …..….…....zł; 

1.5.            budynek przy ul. Szaserów 133  -       ………..... zł; 

1.6.            budynek przy ul. Zawiszy 6  -     …...…….… zł; 

1.7.            budynek przy ul. Osowskiej 82  -     …..……..… zł; 

1.8.            budynek przy ul. Opalińskiej 5/7  -      ………...… zł; 

1.9.            budynek przy ul. Sąchockiej 7  -     ….……...… zł; 

1.10. budynek przy ul. Jankowskiej 6  -      ………..…. zł; 

1.11. budynek przy ul. Chrościckiego 16/18 -        ………..... zł; 

1.12. budynek przy ul. Domaniewskiej 35 A,B,C    -              ……..….. zł; 

1.13. budynek przy ul. Pory 58  -               ……………. zł;  
(za okres od 1.10.2020 r.)  

1.14. budynek  przy ul. Beskidzkiej 26 i 26A           -               ………..…..zł; 

1.15. budynek przy ul. Rybnej 7                             -              ….…...…….zł; 

1.16. wykonanie kompletu resursów                     -                                            ……………..zł 
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2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 będzie płatne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Protokołu konserwacyjnego z wykonania usług w danym miesiącu kalendarzowym, w 12 miesięcznych 
równych ratach z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, przy czym wynagrodzenie za usługi 
świadczone na budynku przy ul. Pory 58 będzie wypłacane począwszy od miesiąca października 2020 
r.  
 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności, o której mowa w ust. 1 na podstawie faktur 
VAT dostarczanych w cyklu miesięcznym do siedziby Zamawiającego. 
 
4. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i 

terminowego wykonania zakresu usług określonych niniejszą umową i na warunkach w niej 

ustalonych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotowych usług. 

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną usługę.  
 
6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyłączenia części dźwigów z konserwacji, z uwagi na 
planowane prace związane z wymianą urządzeń, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. W takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy), o kwotę należną za konserwację danego dźwigu za okres od dnia 
wskazanego w pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego do końca obowiązywania niniejszej umowy.  
 
 

§ 6 
Płatność. 

 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, będzie płatne co miesiąc na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. 
 
2.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 
 
3. Wykonawca oświadcza że wskazany w fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej i umożliwia dokonanie płatności przy wykorzystaniu mechanizmu płatności podzielonej. 
Wykonawca oświadcza, że ma świadomość że zapłata czynszu oraz wszelkich opłat, o którym mowa 
Umowie zostanie dokonana przez Zamawiającego przy wykorzystaniu mechanizmu płatności 
podzielonej i wyraża na to zgodę. 
 
 

§ 7 
Kary umowne. 

 
1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną: 

 
1.1. za niewykonane czynności wynikające z prac i przeglądów konserwacyjnych w wysokości 2 

% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminów 
określonych w załączniku nr 2 do Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia; 
 

1.2. za zwłokę w podjęciu działań, w celu usunięcia awarii, w wysokości 500,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4; 

 

1.3. za przekroczenie terminu naprawy urządzenia określonego w § 2 ust. 1  pkt 1.12 w 
wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,  

 

1.4. za przekroczenie terminu naprawy urządzenia określonego w § 9 ust. 1  w wysokości 500,00 
zł za każdy dzień zwłoki; 

 

1.5. za przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia określonego w § 9 ust. 4 w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,  
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1.6. za przekroczenie terminu dostarczenia kosztorysu cenowego o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 
1.14 w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

 

1.7. w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości do 5% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1. 

 

1.8. w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy lub 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy, 
określonej w § 5 ust. 1.   

 
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości 
za każdy dzień opóźnienia w płatności po terminie określonym w § 6 ust. 1. 
 
3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej 
Umowy. 
 
4.Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy równocześnie z ich naliczeniem. W przypadku braku 
takiej możliwości, ustala się 21 dniowy termin zapłaty naliczonej kary umownej, liczony od daty 
przekazania Wykonawcy wezwania do jej zapłaty.  

 
§ 8 

Rozwiązanie umowy. 
 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy: 
 
2.1. Wykonawca nienależycie wykonuje bądź nie wykonuje swoich obowiązków, pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego;  
 

2.2. Zamawiający poweźmie uzasadnione wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym 
narazić Zamawiającego na straty; 

 

2.3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku utrzymywania polisy OC, o 
której mowa w § 1 pkt 1.15) przez cały okres obowiązywania umowy; 

 

2.4. Wykonawca więcej niż 3 (trzy) razy zrealizuje usługę z opóźnieniem, z wyjątkiem opóźnienia 
spowodowanego udokumentowanymi sytuacjami losowymi, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć przy zachowaniu najwyższej staranności; 

 

2.5. Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczy 10 % wartości brutto 
umowy określonej w § 5 ust. 1. 

 
3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy, na podstawie ust. 2, Zamawiający nie traci 
uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7. 
 

 
§ 9 

Dodatkowe zlecenia realizowane na wezwanie Zamawiającego. 
 

1. Naprawy oraz wymiana części nie objęte niniejszą umową, mogą zostać zlecone do wykonania 
przez Wykonawcę w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, poprzedzone protokołem 
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zawierającym opis usterki (awarii) wraz z informacją o terminie i sposobie jej usunięcia oraz 
kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę. Przy czym strony ustalają, że termin na usunięcie 
usterki (awarii) powinien wynosić 24 godziny od momentu zlecenia wykonania prac, chyba że 
termin ten musi zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co strony ustalą w 
pisemnym zleceniu. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia naprawy Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu. 

3. Po zakończeniu naprawy każdego Urządzenia Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi 
stwierdzający stan techniczny urządzenia po naprawie, który będzie zatwierdzany przez 
Zamawiającego i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.  

4. Na dostarczone i zamontowane materiały, części zamienne/podzespoły oraz wykonane prace 
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. W okresie gwarancji naprawy związane z 
wadliwością materiałów, części zamiennych/podzespołów  objętych gwarancją  Wykonawcy będą 
wykonywane przez Wykonawcę bezpłatnie; Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od 
chwili otrzymania zawiadomienia o wadach zamontowanych materiałów, część i 
zamiennych/podzespołów dokonać ich wymiany na  wolne od wad oraz pokryć w całości koszty 
związane z ich wymianą. W przypadku niedokonania naprawy gwarancyjnej w zakreślonym 
terminie Zamawiający może zlecić prace innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadku takiej konieczności wymiany części i naprawy urządzeń będą odnotowywane w 
„Książce eksploatacji” przez Wykonawcę. 

6.  Po zakończeniu naprawy każdego Urządzenia Wykonawca sporządzi protokół wykonania usługi 
stwierdzający stan techniczny urządzenia po naprawie, który będzie zatwierdzany przez 
Zamawiającego i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Protokół będzie zawierał w 
szczególności ilość roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na usunięcie zgłoszonej 
awarii oraz wykaz zrealizowanych czynności. 

 
§ 10  

Poufność. 
 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym 

także nieupoważnionym pracownikom: 
 
1.1. know-how; 

 
1.2. informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności w formie 
pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie są powszechnie 
znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń 
sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia 
umowy. 

2. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie 
każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich 
ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy bądź obowiązek ich ujawnienia 
wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. 

3. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 
bezterminowo. 

4. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje 
zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

5. Strony zobowiązują się wykorzystywać i przetwarzać udostępnione dane osobowe w celu 
wykonywania umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 

§ 11 
Cesja. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 12 
Postanowienia końcowe. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Dopuszcza się zmiany osobowe w wykazie personelu, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej 

umowy, tj. zmianę osób lub dodanie nowych osób, przy pomocy których wykonawca realizuje 
przedmiot umowy, na osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i 
kwalifikacjami. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje w trybie pisemnej akceptacji 
przez Zamawiającego nowego Wykazu personelu Wykonawcy przedstawionego Zamawiającemu 
wraz z kserokopią zaświadczeń wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem 
umowy – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas umowne wynagrodzenie brutto 
ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

6. Osobą odpowiedzialną za kontrolę należytego wykonania przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego jest …………………………. tel/fax. ……………………………………... 

7. Osobą odpowiedzialną za kontrolę należytego wykonania przedmiotu umowy ze strony 
Wykonawcy jest 

………………………………, tel/fax……………………………………………….. 
8. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych 

Osobowych jest Zamawiający. 

9. Załączniki stanowiące integralną cześć umowy: 
 

załącznik nr 1 – odpis KRS/zaświadczenie z CEIDG Wykonawcy  
załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 
załącznik nr 3 – Wykaz personelu Wykonawcy. 

załącznik nr 4– kopia policy OC wykonawcy  

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA    

         

 

 

 

 


