
Projekt umowy na konserwacię urządzeń dźwigowych

UM OWA nr ..........12020

zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym pr7,ez Jolantę Osuch, działającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.
Strażacka 8, 47_100 Strzelce Op., zwanym dalej ,rZ|eceniodawcąo', NIP: 756-18-12-928
a ...........
prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przęz:
1. .............. ...... zwanym dalej ,,Zleceniobiorcą" NIP:

§1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji konserwację urządzeń
dźwigowychZlęceniodawcy, określonychw załqczniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. W ramach prowadzonej konserwacjiZleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) lttzymaria wządzen w stanie technicznym zapev,lniającym jego maksymalnie
sprawną i bezpieczną eksploatację, poptzez prowadzenie stałych czynności
konserwacyjnych powierzonych urządzeń, zgodnie z nozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia ż9 paździemika 2003 w sprawie
waruŃów technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 poz.1890) oraz inrtych właściwych
przepisów prawa;

b) wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją producenta urządzenia
oraz zalłesem robót konserwacyjnych, stanowiącym załqcznik Nr 2 do niniejszej
umowy.

c) przeprowadzania w terminie pomiarów skuteczności dzińaria elektrycznychurządzeń
ochronnych i badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigów - raz w
roku kalendarzowym, jak również - dodatkowo - po naprawach w zakresie
elektrycznym, wymagających przeprowadzenia pomiarów jw. Prace pomiarowe
Zleceniobiorca rozltczy w oparciu o protokóły ich wykonania i protokóĘ badńbęz
osobnego zlecenia (wg zasad podanych w § 5 ust. 3).

2. Zleceniobiorca oświadcza, tż:

a) będzie wykonywał przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem najwyższej
staranności z uwzg\ędnieniem zawodowego charakteru prowadzonĄ przez siebie
działalności, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

b) posiada aktualne, wszelkie, niezbędne uprawnienia konieczne do należytego
wykonania przedmiotu umowy.

c) posiada możliwości organizacyjne i finansowe, w tym w szczegóIności odpowiednię
zap\ecze personalne i sprzętowe, a nadto doświadczenie - niezbędne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§3



Remonty oraz modernizacje nieobjęte niniejszą umową, jak również naptavły spowodowane

dewastacją, kradzieżą lub niewłaściwą obsługą urządzenia realizowane będą na podstawie

o ddzieln}c h z|ęceń i dodatkowo uz godnione go wynagrodzenia.

§4
Zlecęniobiorca zobowiązr,Ąe się bez dodatkowych zleceń i odrębnego WYnagrodzenia do

ldziału w badaniach teihnicznych vządzęnia dźuligowego, przeprowadzanych ptzezUrząd

Dozoru Technicznego

§5
LZapłata na rzecz Zleceniobiorcy za wykonaneusługi nastąpi według cen zawartYch w

formularzu cenowym złożonym wtaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT,
2. Faktury za dostarcz-ony towar będą następująco wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę.

Nóywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:
Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY,

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktury będą dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

Op" z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,

47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony towar będzie Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z fiLią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5. Szacunkową wartośó zamówienia na żOżO rok ustalono na kwotę ...,ń,
6.ZamawiĄący informuje, żę korzysta z następującej Platformy Elektronicznego

Fakturowania- skrzyŃa PEPPOL nrrmęr DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza Się

przyjmowania innych dokumentów elektronicznych niZ faktura ustrukturyzowanL co

*y-ugu obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownYmi

postanowieniami umowy o realizację zadaniapublicznego,
7.Materiały i części ,u*i,"nn" roz|iczanę będą w oddzielnej pozycjtprzez przedstawiciela

zleceniodawcy faktury za konserwację wg faktycznego zużycia, na podstawie .

potwierdzonego dowodu RW z doliczeniem kosźów zakupu w wysokości 15 0ń wartoŚci

zużytych materiałów.
8.piaóe pomiarowe, określone w § 2 ust. 1 lit. c), rozliczane będą po każdym ich wykonaniu

na rurudu"h określonych w załqczniku Nr ]. Zlęcęniobiorca, w przypadku braku remontów,

wystawiać będzie razw roku kalendarzowym fakturę za wykonane pomiary elektryczne.

§6
1.Zleceniobiorca robót konserwacyjnych jest podatnikiem VAT i posiada nr identYfikacYjnY

NIP: .

2. Zleceniodawca posiada nr identyfikacyjny NIP: 756_18_12_928

Zleceniodawca upoważniaZ\ecęniobiorcę robót konserwacyjnych do wystawiania

faktur bez podpisu odbiorcy.



§7
1. Zleceniobiorca, w razię nie wykonania lilb nienależytego wykonania umo\^ry w danym

miesiącu, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 oń wartości netto za

miesięczną konserwację danego urządzenia określoną w załqczniku Nr 1 do umowy,

p owyi s z a kar a na]iczana j e st zi kazdy mie s i ąc _tryan|a.naru 
szęnia umowy,

2. Jeśli kara nie poŃi. ,"r.oóy Ztecenioławca będzie miał prawo do odszkodowania

uzupełniaj ą ć"go," iz,do całtowitego pokry cia wyrządzonej szkody.

1.

2.

§8
Umowa niniejsza zostaje zawartarru."i. określony od dnia do3t,lż,2020r,

Umowa niniejsza -oł" "r.. 
rozwiązaniu, przed upływem terminu jej obowiązYwania:

a) za zgodąstron - w każdym Qzasie,

b) za 3_miesięcz"ń ńp;wiedzeniem przez którąkolwiek ze stfon, ze skutkiem na

koniec miesiąca kalendarzowego,

§9
1. Uzupełnienia i wszelkie zmiany niniejsĄ umowy wymagają dla swej wazności formy

pisemnej pod rygorem niewźności,
ż. Ewentualn. ,poiY-ńnikające z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie

sądowi właściwemu dla siedz iby Zleceniodawcy,

3. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną częŚÓ. W przypadku

rozbieżnoś.i pońń"y treścĘ załączników a postanowieniami umowy, pierwszeństwo

maj ą postanowienia umowy.
4. umowa niniejsza ,por.ąirona została w dwoch jednobrzmiących egzemp|arzach, po

jednym dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH
. dźrvigów elektrycznych działających w kierunku pionowym.

1.1. Roboty wchodzące w zakres konserwacji stałej:

1. Sprawdzenió dziŃaniavłyłącznikadźwigu i wyłącznika głównego orazwyłącznika

oświetlenia.
2. Sprawdz enie sprzężenia cierne go, dzińania ogranicznika prędkości

iurządzenia chwytnego ; wymiana ogranicznika prędkości.

3" Mierzenie napięcia w układzie sterowania i zasilania,

4. Sprawdzenie dzińania Ńładów sterowania i sygnalizacyjnych.

5. Sprawdzenie działania zespołu napędowego, sprawdzenie silnika i luzów

mię dzy zębnych przekładni.
6. Spiawdzenió poŹiomu oleju w przek<ładni,uzupełnienie i wymiana oleju;

uzupełnienie smaru w łozyskach kół linowych,
7. Regulacja hamulca, wymiana okładzin i klocków hamulca ; czyszczeńe

luzównika, ,*u.o*unie przegubów i dźwigni luzownika, wymiana luzownika.

8. Sprawdzenie stanu koła Óiemego, kół zdawczych, stanu lin nośnych i linki
ogranicznika prędkości ; wymiana elementów zawieszenia lin, skrócenie lin

nośnych.
9. Sprawdzenie stanu tablicy sterowej, czyszczenie styków styczników,

dokręcanie zacisków przewodów, wymiana styczników, przekńników
i wyłączników instalacyjnych.

10. Spiawdzęnię działaniadrzwikabinowych i szybowych ; naprawa i wYmiana:

rolek prowadzących drzwi, sprężyn drzwi.
1 1 . Sprawd zenię dziaŁania zamków drzwiowych, rygli, łączników dr zwi,

wypo saz en ia dr zwi, re gulacj a ; wymiana łączników dtzwi, ry gli, zamków,

l2.Spiawdzenie kaset wezwań i dyspozycji ,naprawa i wymiana przycisków

kaset.
1 3, Sprawd zęntę dzińania wyłącznikow końcowych, przełączników piętrolvYch

i impulsatorów; regulacja i wymiana.
14. Sprawdzenie kabin}, ramy kabiny i przeciwwagi, zawieszenia lin , łączników

zwisu lin i urządzęniachwytnego. Wymiana prowadników kńiny
i przeciww agi or az łączników zwisu Iin i vządzenia chwyne go.

15. Sprawdzeniópionowości prowadnic kabiny i przeciwwagi ; smarowanie

prowadnic.
16" Śprawdzeniastanu instalacji elektrycznej i ochronnej dźwigu , kabli

zwisowych i zawięszenia kabli zwisowych.
I7.TJzląeŁnienie brakującego oświetlenia i wymianażuówęk oświetlenia szYbu

otaz maszynowni i zespole napędowo steruj ącym,
1.2. Wyszczególńone czynności konserwacyjne uprawniony konserwator wykonuje

prŹy *rpółudziale pomocnika konserwatora a w razie jego nieobecnościptzY
udziale osoby obsługującej dżwig.

1 . 3, W czasie trwania umowy o konserwa cję, Zlecający nie może powierzaó
jej osobom trzecim.

1.4" Ń razie awarii dźwigu do obowiązku Zlecęniodawcy należy :

a/ unieruchomić dźwig i zabezpieczy ó przed dostępem o sób trzecich

w przypadkuzagrożenia dla ludzi orazpowiadomió wykonawcę pod nr



telefonu ... lub "" ( od poniedziałku do piątku od

godziny 700 do 1500) oraz pogotowie dźwigowe . _ po godz. 15oo,

bl łapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do maszynowni dźwigu.

c/ poinformowaó Wykorru*.ę o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu dźwigu.

t.s. W}konawca nie odpowiada za wypadki spowodowanę nięwłaściwą obsługą

urządzenia.
1.6. Wszelkie usterki wykaczĄącępozazakres konserwacji ujęte w pkt, 1 

juk

również kwalifikuj[ce dzwig dó remontu kapitalnego Wykonawca zobowiązuje

się zgłosió Zleceniodawcy w formie pisemnej,

t.7. Zal<ręs konserwacji nie obejmuje :

- robót malarskich,
- robót murarskich
_ robót elektrycznychzwiązanych z wymianą lub naprawą pionu zasilającego

p oza v,ryłąćrnikiem oraz- p ionu o świetleniowe go po za zab ezpieczenięm

maszynowni.
1.8. Po zgłoszeniu przezZlecęniodawcę awarii dz,wigu,konserwator Wykonawcy

przyJtąpido jeiusunięcia w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia.
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