UMOWA Nr ......ZS3 /2017
Zawarta w dniu: ........................r.pomiędzy :
Gminą- Miastem Płock z siedzibą Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez: Agnieszkę Wierzchowską –
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 250/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 roku zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.
a
............................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „ Zleceniobiorcą”
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania bieżącą konserwację:
• Platformy pionowej DH Nr fabr. GB/1470/04/10 - 1 szt., w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku przy
ul. Łukasiewicza 11
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać eksploatację platformy pionowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, oraz instrukcją dostarczoną przez producenta platformy.
Zakres robót konserwacyjno-naprawczych platformy określony został w załączniku Nr 1 do umowy .
Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać platformę w stałym ruchu z wyłączeniem postojów niezbędnych dla
wykonania czynności naprawczej.
Zleceniobiorca zapewnia obsługę Pogotowia Technicznego w godzinach od 6 – 22.
W zakres konserwacji nie wchodzą roboty określone w załączniku Nr 2 , które będą wykonane na dodatkowe
zlecenie Zleceniodawcy.
W przypadku wystąpienia robót zgodnie z zał. Nr 2 zleceniobiorca zobowiązuje się uzgodnić to każdorazowo
ze Zleceniodawcą.
§3
W przypadkach awaryjnych Zleceniobiorca zobowiązany jest do przybycia, celem dokonania niezbędnych napraw
na telefoniczne wezwanie zleceniodawcy pod numery pogotowia technicznego: .........................................................
§4
Za prace konserwacyjne zleceniobiorca będzie otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie netto zryczałtowane w
wysokości:
............................... zł + obowiązujący podatek VAT
Słownie : ......................................... złotych +obowiązujący podatek VAT.
Źródło finansowania Budżet dział 801 roz. 80120 § 4270.
Ustala się następujące dane identyfikacyjne transakcji umieszczane na fakturach:
NABYWCA: GMINA MIASTO PŁOCK
Pl. St. Rynek 1 09-400 Płock,
NIP 7743135712
ODBIORCA/PŁATNIK/ADRESAT: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
ul. Łukasiewicza 11 09-400 Płock
§5
Wynagrodzenie określone w § 4 nie obejmuje kosztów materiałów i części zamiennych.
§6
Opłaty związane z odbiorami technicznymi wykonywanymi przez UDT pokrywa Zleceniodawca.
§7
Za nieterminowe usuwanie powstałej awarii Zleceniodawca ma prawo potrącić z ustalonego ryczałtu 1/30
za każdy dzień postoju.
§8
Należność za wykonanie robót konserwacyjnych płatna będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Zleceniobiorcę
faktury na konto : ...............................................................................

W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe.
§9
Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez potwierdzenia odbioru nabywcy
w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Strony mają prawo do rozwiązania niniejszej umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem, lub w każdym
czasie za porozumieniem stron.
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 11
W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z L E C E N IO B I O R C A

ZLECENIODAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr 1

CZYNNOŚCI I ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH I NAPRAWCZYCH
DŹWIGÓW OSOBOWYCH

1. Przeglądy zespołów i części dźwigów dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.
2. Czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów zespołów i części dźwigów zgodnie z obowiązującymi
instrukcją konserwacji platformy.
3. Regulowanie poszczególnych podzespołów platformy i usuwanie usterek oraz dokonywanie drobnych napraw
i wymiany drobnych części uszkodzonych lub zużytych.
4. Terminowe wykonywanie zaleceń Dozoru Technicznego.
5. Udział przy badaniach technicznych platformy przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. Pomiary elektryczne skuteczności zerowania i rezystancji izolacji.
7. W przypadku awarii podjazd serwisanta w czasie do 1 godz. celem dokonania niezbędnych napraw.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ROBÓT WYKONYWANYCH NA ZLECENIE DODATKOWE

1. Przewinięcie silnika /zlecone do przed. specjalistycznego
2. Remont agregatu
3. Wymiana prowadnic.
4. Wymiana kabli zwisowych oraz wiązki sterowniczej w szybie.
5. Wymiana podestu platformy (kabiny).
6. Wszelkie roboty modernizacyjne związane z przebudową urządzeń dźwigu.
7. Wymiana drzwi szybowych.
8. Wymiana tablicy sterowej
9. Wszelkie roboty budowlane.
10. Przeróbki wynikające z zaleceń Dozoru Technicznego będące dodatkowym wyposażeniem.
11. Pomiary elektryczne skuteczności zerowania i rezystancji izolacji.
12. Wymiana pionu zasilającego platformę w energię elektryczną.
14.Roboty będące skutkiem dewastacji.

