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                                                                                                                                   Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA nr ………………….. 

 

 

W dniu ……………………..   roku w Koszalinie pomiędzy:  

Miejską Energetyką Cieplną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie,  

75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027924,  

NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym w wysokości 48 677 000 PLN, o Zarządzie w składzie: 

1. Robert Mania             - Prezes Zarządu, 

2. Jacek Cybulski  - Członek Zarządu, 

3. Adam Wyszomirski  - Członek Zarządu, 

 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………         

2. ………………………………………    

          

a  

 

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

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

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

 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego w procedurze uproszczonej, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie nr 29/EP/PT/2020/NU/PU  

pn. Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-

osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni  DPM 

i FUB w Koszalinie. 

1. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje  konserwację w zakresie:  

a) konserwacji urządzeń zgodnie z DTR oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, 

b) konserwacji instalacji elektroenergetycznej (dot. dźwigów), 

c) przeglądów konserwacyjnych polegających na sprawdzeniu mechanizmów i układów,  

a w szczególności: 

      - stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych, 

      - działania urządzeń zabezpieczających, 

      - stanu cięgien, łańcuchów i ich zamocowań, 

      - działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,     

d) smarowaniu, regulacji urządzeń  oraz  wymiany drobnych materiałów eksploatacyjnych takich  jak:  

           - żarówki sygnalizacyjne oraz oświetlenie kabiny, 

           - dzwonki alarmowe, 

           - gniazda i główki bezpiecznikowe oraz bezpieczniki, 

           - soczewki kaset, przyciski, 

           - podkładki gumowe suwaków, 
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          - oleje, smarownice, smary w ilości potrzebnej do przesmarowania elementów,      

       2.  Prace konserwacyjne obejmują ponadto:  

a)  okresowe przygotowanie urządzeń do przeglądu i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego 

oraz uczestnictwo Wykonawcy w tych odbiorach,   

b) wykonanie pomiarów elektrycznych raz w roku  potwierdzone protokołem: 

- pomiary izolacji przewodów, 

- pomiary ochronne przeciwporażeniowe, 

- pomiary uziemień, 

- badanie szybkiego wyłączenia, 

- pomiary zabezpieczenia termicznego silnika  dźwigu, 

    3. Konserwacja ma zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest do diagnozowania zaistniałych awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

      4.   Wszystkie materiały niezbędne do wykonania konserwacji dostarcza Wykonawca. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie książki konserwacji każdego urządzenia oraz 

dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie co miesięcznej konserwacji danego 

urządzenia. Książki konserwacji znajdują w obiektach  Zamawiającego.  

6. Zakres prac remontowych obejmuje naprawę i bieżące usuwanie awarii powstałych podczas  

eksploatacji urządzeń. 

7. Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację 

kosztów naprawy, wyszczególniając składniki: ilość roboczogodzin, koszt materiału, ilość 

maszynogodzin, koszt wynajmu sprzętu. 

8. Wykonawca przystąpi do robót remontowych po akceptacji kosztów i po wystawieniu zlecenia 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przystąpi do wykonania prac remontowych w terminie uzgodnionym                                  

z  Zamawiającym. Zlecenie, o którym mowa w ust. 8 będzie określało termin zakończenia prac 

remontowych.   

10. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac remontowych dostarcza Wykonawca. 

11. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania prac remontowych, nieprzewidzianych 

okoliczności (np. dodatkowy materiał), Wykonawca zgłasza ten fakt Zamawiającemu. 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu koszty dodatkowych materiałów i po uzyskaniu 

akceptacji kosztów, przystępuje do dalszych prac. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, zgodnie z niżej wymienionymi ryczałtowymi cenami jednostkowymi określonymi  

w poniższym harmonogramie konserwacji poszczególnych urządzeń w okresie 12 miesięcy: 

 

 

Lp. Wyszczególnienie asortymentu 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) na 

jedną 

konserwację 

Ilość usług 

konserwacji 

w okresie 12 

miesięcy 

Razem wartość 

rocznej 

konserwacji netto 

(zł) 

KOTŁOWNIA DPM ul. Mieszka I-go 20 A 

1 
Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy. 

Udźwig-1000kg.  

Nr rej. UDT 3111001014, Nr fabr.  48286 

  12 

/ co 30 dni /  

 

 

2 
Dźwig  osobowy trzy-przystankowy. 

Udźwig-500kg. 

Nr rej. UDT 3111000605, Nr fabr. 31599 

 12 

/ co 30 dni / 
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3 
Suwnica ręczna. 

Udźwig-3 tony. 

Nr rej. UDT 831010254, Nr fabr. 35285 

 4 

/co 90dni/ 

 

4 
Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 

Udźwig-3,2 tony. 

Nr rej. UDT 8411000010, nr fabr. 73  

 4 

/ co 90 dni / 

 

5 
Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 

Udźwig – 3,2 tony. 

Nr rej UDT.8411000012, Nr fabr. 118 

 4 

/ co 90 dni / 

 

6 
Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 

Udźwig – 3,2 tony. 

Nr rej. UDT 8411000013 , Nr fabr. 69 

 4 

/ co 90 dni / 

 

KOTŁOWNIA FUB ul. Słowiańska 8 

7 
Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy. 

Udźwig-1000kg.  

Nr rej. 3111000179, Nr fabr. 51292 

 12 

/ co 30 dni / 

 

8 
Suwnica ręczna WSP-5. 

Udźwig-5 ton. 

Nr rej UDT 8311000120, Nr fabr. 36707 

 4 

/ co 90 dni / 

 

Razem wartość netto:  

Razem  należny podatek VAT 23 %:  

Razem wartość brutto:  

 

2. W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wyrejestrowania z Urzędu Dozoru   

Technicznego, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem za konserwację 

danego urządzenia za okres wyłączenia.  

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prac remontowych urządzeń następować 

będzie odrębnymi fakturami na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego, 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w oparciu o Katalogi 

Nakładów Rzeczowych i następujące elementy cenotwórcze, zgodnie ze złożoną ofertą: 

➢ stawka r-g z narzutami [z kosztami pośrednimi  (Kp) i zyskiem (Z) do robocizny (R)]                      

- bez podatku VAT :  ……… zł, 

  w tym: 

• stawka r-g bez narzutów - robocizna (R) : ……. zł, 

• narzut kosztów pośrednich  Kp do [robocizny (R) + sprzęt (S)] : ………%, 

• narzut zysku  Z do [robocizny (R) + sprzęt (S) + kosztów pośrednich (Kp)] :  …..%, 

➢ narzut kosztów zakupu (Kz) do materiałów (M): 5 % 

Praca sprzętu: ceny jednostkowe nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie 

SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonana jest dana 

część przedmiotu zamówienia (zadanie), albo z kwartału, w którym ta część przedmiotu 

zamówienia została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne. 

Materiały: ceny materiałów uzgodnione z Zamawiającym. 

§ 3 

Płatność faktur 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń nastąpi 4 fakturami                            

w okresie realizacji umowy.  

Każda faktura obejmować będzie koszt konserwacji wszystkich urządzeń  za okres trzech miesięcy, 

zgodnie z wynagrodzeniem i zakładanym harmonogramem wykonania usługi na poszczególnych 

urządzeniach zawartych  w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 
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2. Termin płatności faktur, o których mowa w ust 1, Strony ustalają na 14 dni licząc od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dokonaniu  konserwacji urządzeń  i dokonaniu wpisu 

do Książki konserwacji. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prac remontowych urządzeń następować 

będzie odrębnymi fakturami.  

4. Termin płatności faktur, o których mowa w ust. 3 Strony ustalają na 14 dni licząc od dnia otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, wystawionej po zakończeniu remontu urządzenia i sporządzeniu 

protokołu odbioru robót. 

5. Faktury, o których mowa w ust 2, będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 

……………………………………..………………………………………………………… . 
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 znajduje się na białej liście 

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.1 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP 669-050-14-66. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: NIP 

………………………………….……... 

9. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest ………. 

……………………………………………………………………………………………..…………...……………… 

10.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc).  

11.Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

 

§ 4 

Termin wykonania umowy 

 1.  Termin  realizacji: w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 2.  Częstotliwość wykonania konserwacji na poszczególnych urządzeniach zgodnie z harmonogramem 

określonym § 2 pkt.1  umowy. 

§ 5 

Warunki gwarancji 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe, co nie 

wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z rękojmi dotyczącej całego przedmiotu umowy.  

   

  § 6 

          Zasady pracy na obiekcie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac, o których mowa w § 1 umowy zgodnie                              

z przepisami Dozoru Technicznego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia podległych mu pracowników w w/w zakresie                         

i pełnienia nadzoru nad ich przestrzeganiem. 

3. Wykonawca odpowiada za nadzór techniczny w zakresie zachowania i przestrzegania przepisów bhp  

i ppoż. podczas wykonywania robót. 

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zabezpieczy własne materiały oraz przedmioty 

przed  ich utratą i zniszczeniem. 

5. W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p. poż., 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w „Instrukcji dla wykonawców oraz 

ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczących usługi na terenie i w obiektach MEC  

Sp. z o. o. w Koszalinie”, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający  wyznacza do nadzoru nad pracami stanowiącymi przedmiot umowy: 

 

1 Dotyczy podatników VAT 
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      ………………………………….. 

7. Zamawiający  wyznacza koordynatora ds. BHP: 

…………………………………… 

8. Wykonawca wyznacza jako kierownika prac w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

…………………………………. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia nw. 

kar umownych:.  

a. w przypadku przekroczenia terminu zakończenia prac remontowych, w wysokości 0,5 % 

wartości netto prac remontowych, zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust 8, 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez 

Zamawiającego w zleceniu, o którym mowa § 1 ust. 9.  

b. w przypadku nie wykonania konserwacji urządzenia w zakładanym terminie, karą umowną                

w wysokości 50% ryczałtowej ceny jednostkowej netto konserwacji danego urządzenia, 

określonej w § 2 ust 1. 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, karą umowną  

w wysokości 20 % łącznej kwoty netto za konserwację, określonej w  § 2 ust 1. 

d. w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 w wysokości 20 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu. 

e. za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osób wykonujących pracę na 

rzecz Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, brak odzieży, kasków, obuwia roboczego 

w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek, 

f. za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę  

w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu w wysokości 100,00 zł za każdy 

ujawniony przypadek, 

g. za przebywanie na terenie Zamawiającego pracowników będących pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony 

przypadek. 

2. Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowna w wysokości 20% łącznej 

kwoty netto za konserwację, określonej w  § 2 ust 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego. 

3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający  może 

odstąpić od umowy. 

4. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy w ciągu 3 dni od powstania opóźnienia bez potrzeby wyznaczania 

dodatkowego terminu i żądać kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 litera c, albo 

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej, o której mowa  

w § 7 ust. 1 litera b, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. 

 

5.   Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust 2 lit od a) do b) i od d) do g), 

mogą być dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia 

złożonego przez którąkolwiek ze stron. 

6.  W przypadku, gdy kary umowne określone w ust 2 lit. od a) do d) i ust 2 nie pokryją rzeczywiście 

poniesionej szkody, strony mogą dochodzi odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7.  W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w § 3 ust. 5 nie znajduje się na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający może obciążyć 
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Wykonawcę karą umowną w wysokości 19% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 

2 ust 12.  

8.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych 

naliczonych przez Zamawiającego. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 8 

Postanowienie o zachowaniu poufności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich Informacji 

uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,  ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Zamawiającego,  uzyskane od Zamawiającego 

w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła 

zwanych dalej „Informacjami”. 

3. Z zakresu informacji wskazanych w ust. 2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie sposobu 

osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku realizacji niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków raportowych 

powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje o schematach podatkowych 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”) w związku  

z realizacją niniejszej Umowy. W razie wystąpienia wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich realizacji oraz do poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie  

i terminach wynikających z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać 

jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów 

określonych w ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, Zamawiający, którego 

Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który dopuścił się takiego naruszenia, 

odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utraconych korzyści. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe        

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w związku  

z przesunięciem terminu przekazania terenu robót z winy Zamawiającego. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, 

przez złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, 

uzasadnienie zmian. 

4. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wynikająca z tej zmiany. 

5. W przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, terminy te mogą ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6.  Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy. 
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7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.            

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1)  Instrukcja dla Wykonawców. 

2)  Opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4) Oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy). 

 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 

 


