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Rozdział III - WZÓR UMOWY
UMOWA NR DZP-362-62/2017
W dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Zleceniodawcą,

posiadającym

NIP:

525-001-12-66,

REGON: 000001258,

reprezentowanym

przez: .......................................................................................................................................................
a
..................................................................................................................................................................
będącym płatnikiem VAT, NIP: ........................................, REGON: ....................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą, działającym na podstawie
.................................................................................................................................................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Zleceniobiorcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo,
stanowiącym

Załącznik

nr

1

do

niniejszej

umowy,

reprezentowanym

przez: ......................................................................................................................................................,
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP-361-62/2017 została zawarta umowa następującej treści:

§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę konserwacji dwóch (2) dźwigów
osobowych i sześciu (6) platform dla osób niepełnosprawnych, zwanych dalej również urządzeniami,
znajdujących się w budynku Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie, zgodnie
z wykazem urządzeń oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
wraz z gotowością do usunięcia skutków awarii oraz wykonywania drobnych napraw.

§2
Do zadań Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy należy:
1. Prowadzenie konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami aktów wykonawczych:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 849 ),
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3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193 poz. 1890),
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa ( Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2198 ),
5) oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta;
2. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż co 30 dni;
3. Wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu
technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego, w tym raz w roku dla wind i
raz na dwa lata dla platform Zleceniobiorca wykona pomiary:
1) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
2) rezystancji izolacji,
3) rezystancji uziemień roboczych,
4) oraz sporządzi protokoły i dołączy do książki rewizyjnej urządzenia;
4. Uczestniczenie w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego;
5. Sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu urządzeń w stanie sprawności
technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy;
6. Odnotowywanie każdorazowo faktu wykonania czynności konserwacyjnych w książce eksploatacji
poszczególnych urządzeń;
7. Smarowanie

podzespołów

w

stopniu

zapewniającym

optymalne

funkcjonowanie

urządzeń

wraz z dostarczeniem środków smarujących;
8. Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej
eksploatacji, dwa razy w ciągu roku;
9. Aktualizacja w dokumentacji technicznej, wynikająca z wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu oraz
wprowadzonych zmian materiałowych, tj. elementów zastępczych i nowych;
10.Utylizacja zużytych części, oleju (po uprzednim potwierdzeniu przez Zleceniodawcę) zgodnie z właściwymi
przepisami;
11.Zapewnienie profesjonalnego wykonania usługi i ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone
nieprawidłową realizacją swoich obowiązków;
12.Natychmiastowe reagowanie na zawiadomienie Zleceniodawcy lub zgłoszenia telefoniczne o zaistnieniu
wyjątkowego zdarzenia (np. utknięcie człowieka w windzie, na platformie) w celu usunięcia
niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia osób lub mienia;
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13.Wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń napraw wraz z
wymianą zużytych części. Każdorazowo wymontowane zużyte części winny być przedstawione do wglądu
Zleceniodawcy, w celu możliwości potwierdzenia ich faktycznej wymiany;
14.Wykonywanie konserwacji urządzeń w zakresie i w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji
producenta oraz aktualnymi przepisami;
15.Obsługę i organizację przeglądów okresowych i nadzwyczajnych dokonywanych przez Inspektorat Dozoru
Technicznego;
16.Zleceniobiorca przystąpi do usuwania zgłoszonych przez Zleceniodawcę awarii w następujących
terminach:
1)

przystąpienie do usuwania uszkodzeń i usterek nie wpływających na prace windy w objętych umową
urządzeniach w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od chwili ich zgłoszenia telefonicznego pod numer:
…………………………………, w normalnym czasie pracy tzn. w godz. 7.00 – 15.00,

2)

usuwanie wad wykonanych robót w terminie 1 dnia od daty wezwania telefonicznego pod numer:
…………………………… przez Administrację budynku do ich usunięcia;

3)

usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania umowy oraz w okresie
gwarancyjnym i rękojmi;

4)

prowadzenie usług pogotowia dźwigowego przez całą dobę również w dni wolne od pracy, w ramach
którego Zleceniobiorca zobowiązuje się przystąpić do usuwania i zapobiegania skutkom awarii w czasie
nie dłuższym niż ……. godziny / zgodnie z deklaracją z Formularza Ofert/ od chwili zgłoszenia
telefonicznego pod numer …………………………... Usuwanie awarii należy prowadzić w sposób ciągły;

5)

w przypadku uwięzienia pasażera na urządzeniach podejmowanie interwencji niezwłocznie,
niezależnie od dnia i pory, nie później niż w ciągu 30 minut od chwili powiadomienia przez
Zleceniodawcę;

17. Świadczenia wykraczające poza przedmiot opisany w ust.1 pkt. 1- 16 (prace dodatkowe) wymagają
uprzedniego

pisemnego zlecenia Zleceniodawcy, zawierającego

w

szczególności akceptację

przewidywanego kosztu przeprowadzenia prac dodatkowych. Oferta na prace dodatkowe powinna być
wykonana w formie kosztorysu z rozbiciem na użyte materiały/części i robociznę.
18.Powiadamianie Administracji budynku, o włączeniach urządzeń na czas wykonywania robót ze
stosownym wyprzedzeniem z wyjątkiem sytuacji awaryjnych o czym Zleceniobiorca powiadamia
niezwłocznie w chwili jej stwierdzenia. Za szkody wynikłe z braku właściwego zawiadomienia odpowiada
Zleceniobiorca;
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19.Wyposażenia wszystkich swoich pracowników w identyfikatory lub inne oznaczenia określające ich
tożsamość;
20.Zleceniobiorca protokolarnie przejmie urządzenia do konserwacji najpóźniej przed przystąpieniem do
pierwszego przeglądu – wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy;
21.Uzgadnianie każdorazowo z administracją drogą e-mailową na adres: administracja.geol@uw.edu.pl lub
telefonicznie na nr: 22/ 55 40 006 terminów wykonywania konserwacji, wykonywania badań i pomiarów
wymaganych przez UDT oraz powiadamianie o uzgodnionym terminie badania przez UDT;
22.Realizowanie usług będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową;
23.Realizowanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych,
a także zgodnie z przepisami BHP i ppoż; za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilno-prawną Zleceniobiorca;
24.Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia;
25.Utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji prac przez cały czas ich
trwania;
26.Używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania prac oraz zapewnienia we własnym
zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania prac;
27.Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc
wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie
realizowanych prac z zapewnieniem ich utylizacji.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje, środki techniczne oraz kadrę umożliwiającą
wykonanie zadań objętych niniejszą umową zgodnie z jej postanowieniami i z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

wykonywania

obowiązków

przy

pomocy

pracowników

o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach i doświadczeniu. Zleceniobiorca dołoży również starań
do zapewnienia niezmienności zespołu świadczącego usługi objęte niniejszą umową na rzecz
Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy
wykonywane będą przez osoby wymienione w Wykazie osób (lub pod ich nadzorem w przypadku
korzystania z usług podwykonawców), który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
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4. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie osób stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej
umowy musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie. Zleceniodawca akceptuje taką zmianę
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanych osób będą takie same lub wyższe
od kwalifikacji zawodowych wymaganych przez Zleceniodawcę. Zmiana ta nie wymaga konieczności
zawarcia aneksu do umowy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystać ze swojego prawa do odmowy zmiany osób
bez uzasadnienia.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niekierowania do prac związanych z realizacją umowy osób karanych.

§4
1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
wyniesie brutto …………………… zł (słownie: ………………………………………………………......) określone w
Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Miesięczne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy wyniesie brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………………………......) określone w
Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, w tym za konserwacje dźwigu:
1) Miesięczne wynagrodzenie za konserwację dźwigu o numerze ewidencyjnym 3127062204 (S2948)
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wyniesie brutto ………………… zł (słownie:
………………………………………………………......) określone w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
2) Miesięczne wynagrodzenie za konserwację dźwigu o numerze ewidencyjnym 3127008928 (S0275)
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wyniesie brutto ………………… zł (słownie:
………………………………………………………......) określone w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
3) Miesięczne wynagrodzenie za konserwację pojedynczej platformy dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wyniesie brutto ………………… zł (słownie:
………………………………………………………......) określone w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
4) Miesięczne łączne wynagrodzenie za konserwację 6 ( sześciu) platform dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wyniesie brutto ………………… zł (słownie:
………………………………………………………......) określone w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
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3. W przypadku zawarcia umowy oraz jej zakończenia w trakcie trwania danego miesiąca, wynagrodzenie
za ten miesiąc oblicza się proporcjonalnie.
4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego należnego Zleceniobiorcy może ulec zmianie, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione w ust. 4
pkt 2-3 będą wpływały na koszt wykonania zamówienia. Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wykaz
osób zatrudnionych do realizacji konserwacji, dla których zmiany wymienione w ust. 4 pkt 2-3 mają
zastosowania wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 4 nastąpi na pisemny,
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Zleceniobiorcy. Wniosek wraz z załączonymi
dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zleceniodawcy, który zastrzega sobie prawo do odmowy
dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie spełniał warunków
opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
6. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku ze wskazanymi
w ust. 4 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym
zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów
świadczenia konserwacji.
§5
1. Zleceniobiorca wystawia faktury za usługi objęte niniejszą umową w okresach miesięcznych.
2. Ostatniego dnia każdego miesiąca sporządzany będzie protokół odbioru usług. Zleceniobiorca będzie
mógł wystawić fakturę na podstawie protokołu odbioru usług stwierdzającego należyte wykonanie usług
(bez uwag) podpisanego przez obie strony.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
o numerze ………………………………..,w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wraz z protokołem
odbioru usług, o którym mowa w ust. 2.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
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5. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
6. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią
oraz dokonywać potrąceń.
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od dnia 01.08.2017r.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§7
1. Niniejsza umowa nie narusza w niczym praw ani obowiązków użytkownika urządzenia związanych z ich
użytkowaniem. Zleceniobiorca odpowiada za szkody wynikłe w skutek zawinionego przez niego
naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody powstałe na skutek działania
lub zaniechania osób, które będą realizować przedmiot umowy.
3. Zleceniodawcy przysługuje kara umowna za każdy dzień przestoju urządzenia z przyczyn leżących
po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego brutto za konserwację danego
urządzenia, określonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
4. Zleceniodawcy przysługuje kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę nie przystąpienia do usuwania i
zapobiegania skutkom awarii (pogotowie dźwigowego), o której mowa w § 2 ust.16 pkt 4) niniejszej
umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 50zł brutto.
5. Jeżeli kara umowna, której mowa w ust. 3 i ust. 4 nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku, gdy Zleceniodawca zmuszony jest odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności
powodujących, że wykonane umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zleceniobiorcy przysługuje taka część wynagrodzenia jaka
odpowiada zakresowi usług wykonanych do tego czasu.
7. Strony ustanawiają, że zobowiązania stron będą mogły być potrącane z wzajemnych wierzytelności.
8. Kary z ust. 7 i 8 nie sumują się.
§8
1. Zleceniobiorca w związku z realizacją umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności cywilnej, obejmujące działalność związaną z przedmiotem umowy, na kwotę
minimalną 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy

złotych), bez ograniczenia tej kwoty w stosunku
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do poszczególnych zdarzeń (na jedno i wszystkie zdarzenia).
2. W przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Zleceniobiorca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę lub przedłużyć dotychczasową na cały okres
wykonywania umowy.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia obciążają
Zleceniobiorcę.
4. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zakresu działania Zleceniobiorcy związane z przedmiotem
umowy ubezpieczenia Zleceniodawca kierował będzie bezpośrednio do Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności związane z realizacją uprawnień wynikających
z umowy ubezpieczenia oraz ponieść opłaty i koszty z tym związane.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć Zleceniodawcy, przed podpisaniem umowy, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1. Kopia polisy
ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
7. Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem,
podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych
osób.
8. W przypadku zawarcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nowej umowy ubezpieczeniowej
lub przedłużenia dotychczasowej, Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć Zleceniodawcy, w terminie 7
dni od jej zawarcia potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię.

§9
1. Zleceniobiorca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia,
co stanowi kwotę …………………………………………….zł
(słownie: ………………………………………………………….).
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: …………………………………………
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej
umowy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W przypadku należytego wykonania usługi 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Zleceniobiorcę usługi i uznania jej przez
Zleceniodawcę za należycie wykonaną. Pozostała część kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, który
zostaje ustalony na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia umowy.
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Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zleceniodawca pobrał
z tytułu złej realizacji zobowiązań Zleceniobiorcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zleceniodawca zwraca
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Zleceniobiorcy (z zastrzeżeniem ust. 4).
6. Za zgodą Zleceniodawcy Zleceniobiorca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10
1. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 24-miesięcznej gwarancji na wykonane dodatkowe prace
naprawcze i na wykorzystane materiały i komponenty.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie narusza praw Zleceniodawcy wynikających z rękojmi,
ale dotyczyć będzie zakupionych materiałów i urządzeń.
3. Zleceniobiorca dokona naprawy gwarancyjnej związanej z ust. 1 niniejszego paragrafu lub wymieni
wadliwy komponent na nowy w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania Zleceniodawcy,
które może zostać skierowane do Zleceniobiorcy w dowolnej formie. Zleceniodawca może wyrazić zgodę
na przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków Zleceniobiorcy wynikających
z niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zleceniodawcy
do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie do 3 dni roboczych od daty doręczenia
wezwania Zleceniobiorcy, w sytuacjach niezależnych od stron, w terminie uzgodnionym przez strony.
5. W przypadku uszkodzenia urządzenia przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania konserwacji
zobowiązany jest on do naprawienia szkody.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane
z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
1) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) zmiany danych identyfikacyjnych Zleceniobiorcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
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3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
4) zmiany ilości urządzeń.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i jeden
dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
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Załącznik Nr 3 do umowy nr DZP-362-62/2017

PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA DŹWIGÓW W KONSERWACJĘ
W dniu ………………..
Przejęto w konserwację urządzenia zainstalowane w budynku Wydziału Geologii UW pod adresem:
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93.
Spis Urządzeń:
Lp.

Rodzaj urządzenia

1

Dźwig osobowy

2

Dźwig osobowy

3

4

5

6

7

8

Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64
Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64
Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64
Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64
Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64
Dźwig dla osób
niepełnosprawnych
Typ V-64

Numer ewidencyjny
urządzenia
3127062204
(S2948)
3127008928
(S0275)

Numer fabryczny
1081

Sprawne *
TAK / NIE

P02E0258

TAK / NIE

302700188

1393

TAK / NIE

302700189

1534

TAK / NIE

302700190

1533

TAK / NIE

302700191

1532

TAK / NIE

302700192

1531

TAK / NIE

302700193

1521

TAK / NIE

UWAGI: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*Niepotrzebne skreślić
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