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Załącznik nr 7 

UMOWA 

 

W dniu ______________ 2018 r., w Warszawie pomiędzy: 
 

Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmskiej 8A nr NIP 521-31-59-655, REGON 017342084 zwanym dalej w 

treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. ___________________________, 

2. ___________________________, 

a 

_____________________________, nr NIP ________________, regon ____________, wysokość kapitału 

zakładowego _______________ prowadzącym działalność gospodarczą o numerze ___________________ 

nadanym przez: _____________________, zwanym dalej w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym 

przez: _____________________ 

 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Podstawa prawna 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana w dniu ___________ 2019 r. w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Projekt niniejszej umowy stanowił załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest demontaż dźwigów osobowych znajdujących się w budynku przy ul. Lubelskiej 

20/20A w Warszawie - klatka II i IV oraz zaprojektowanie, dostawa i montaż nowych dźwigów 

osobowych. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i programu funkcjonalno-użytkowego, 

który stanowi załącznik do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania dokumentacji projektowej dla proponowanego do zabudowy dźwigu i jej uzgodnienia z 

Zamawiającym oraz z właściwym przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie 

wszelkich zgód lub pozwoleń właściwych organów, 

2) przeniesienia z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 

1, wszelkich majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, w tym m. in. prawo do wielokrotnego 

wykorzystania, powielania, przetwarzania, chociażby w formie częściowej, i na wszystkich polach 

eksploatacji,  

3) demontażu elementów istniejącego dźwigu (w tym urządzeń maszynowni) i uzgodnienia z 

Zamawiającym, które z nich Zamawiający pozostawi jako części zamienne dla pozostałych dźwigów 

w budynku niepodlegających wymianie, 

4) wykonania robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz przystosowania 

istniejącego szybu windowego i maszynowni do zabudowy nowego dźwigu,  

5) wykonania modernizacji instalacji elektrycznej zasilania dźwigu w zakresie niezbędnym dla 

montowanego nowego dźwigu wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (tablicy) elektrycznej, 

6) dostawy i zabudowy kompletnego dźwigu o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi 

określone w programie funkcjonalno-użytkowym,   

7) skoordynowania stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazanymi 

Zamawiającemu:  

a) dokumentacją powykonawczą rejestracyjną, 

b) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania, 
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c) specyfikacją elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli 

czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie 

udzielonej gwarancji, 

8) uruchomienia, testowania i zaprogramowania dźwigu wg dyspozycji Zamawiającego, 

9) udzielenia Zamawiającemu _____ miesięcy gwarancji na dostarczony dźwig zgodnie z § 13 ust. 3, 

10) bezpłatnego wykonywania w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu w 

zakresie i terminach przewidzianych przez producenta.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

oddania go Zamawiającemu w terminach i na zasadach określonych w umowie.  

 

§ 3. 

Terminy realizacji 

1. Termin protokolarnego przekazania terenu robót ustala się do 3 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin przystąpienia do robót ustala się na dzień następny po dniu przekazania terenu robót.  

3. Całość robót stanowiących Przedmiot umowy wykonana zostanie do dnia ………….  

 

§ 4. 

Przedstawiciele Stron 

1. Nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego będzie sprawował: …………………………. - Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. Dane do kontaktu: email:____________, tel.____________. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: - .............................................................................. 

Dane do kontaktu: email: _________ tel. ______________________. 

 

§ 5. 

Osoby wykonujące przedmiot umowy 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy przedstawi Zamawiającemu „Wykaz 

pracowników realizujących przedmiot umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, zwany dalej 

„wykazem”, który stanowił będzie integralną cześć niniejszej umowy. Wykaz ten zawierać w 

szczególności nw. informacje: 

1) imię i nazwisko pracownika, 

2) zakres wykonywanych czynności wraz ze wskazaniem posiadanych uprawnień do ich 

wykonywania, 

3) datę zawarcia umowy o pracę oraz okres jej obowiązywania, 

2. Pracownicy wyszczególnieni w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zatrudnieni będą na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie Wykonawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia w jej miejsce innej osoby na umowę o pracę i aktualizacji wykazu najpóźniej w terminie 3 

dni roboczych od dnia dokonania zmiany. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy dotyczy osoby 

niepełnosprawnej Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na jej miejsce innej osoby 

niepełnosprawnej. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że wymienione w wykazie 

osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 

na okres realizacji umowy. 

4. W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć oświadczenie, że wśród wymienionych w wykazie są osoby niepełnosprawne zatrudnione 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji umowy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, w wymaganym terminie 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot 

zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: 
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1) wywieźć i zutylizować gruz, śmieci i inne materiały i urządzenia pozostałe po przeprowadzonych 

robotach i przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z kserokopiami faktur za 

przyjęcie odpadów na składowisko,  

2) w przypadku złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z 

kserokopiami faktur za przyjęcie odpadów na złomowisko i dokona zwrotu zamawiającemu środków 

ze sprzedaży tego złomu, 

3) przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren robót przed ustalonym terminem odbioru.  

2. Roboty będą uważane za zakończone i odebrane po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed przystąpieniem do realizacji robót Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i w innych sytuacjach 

pozostających w związku z prowadzonymi robotami.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych robót lub w 

związku z tymi pracami.  

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania 

Przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania 

Przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie 

wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.  

7. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy w ramach umówionego wynagrodzenia z materiałów własnych 

(zakupionych przez siebie).  

8. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.  

9. Wykonawca w przypadku powstania szkody ponosi odpowiedzialność za użyte przez siebie materiały i 

surowce.  

 

§ 7. 

Podwykonawcy 

1. Z pomocą podwykonawców Wykonawca wykona następujące roboty: .................................................. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez 

podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

5. Zawierający umowę z podwykonawcą, przed złożeniem Zamawiającemu faktury, zobowiązany jest 

przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

 

§ 8. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie netto:  

........................................... zł (słownie: ..........................................) plus podatek VAT w wysokości 23% 

................. zł, (słownie: .................................).  

Razem za Przedmiot umowy wynagrodzenie brutto wynosi ............................... zł (słownie: 

...................................).  

 

§ 9. 

Odbiór robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania zakończenia robót zanikających lub 

ulegających zakryciu.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 

3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia o ich zakończeniu.  
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3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót nie później niż  

7 dni przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 3.  

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dokona 

odbioru końcowego albo przekaże Wykonawcy pisemny protokół określający, jakie warunki muszą być 

spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.  

5. Za termin wykonania Przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dokonania odbioru końcowego 

potwierdzonego protokołem końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 2.  

6. Wykonawca najpóźniej w terminie określonym w ust. 3 przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów, 

tj. dokumentację powykonawczo-rejestracyjną, protokół dopuszczenia urządzenia do użytkowania, 

specyfikację elementów dźwigu i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli czasowych, wg 

których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji w okresie udzielonej gwarancji, 

pod rygorem nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego.  

7. Jeżeli w toku odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone wady lub usterki – Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) w przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania 

się pozostałych elementów budowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard 

użytkowania Zamawiający ma prawo tytułem jakości wykonanych robót obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – oceny 

wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także 

oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem 

stwierdzonych wad dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Szacowanie wartości następuje w 

zakresie od 1% do 5% wartości umowy brutto, 

2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z 

opóźnienia. 

8. Na usunięcie usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub 

odbioru końcowego, także w okresie trwania rękojmi i/lub gwarancji) zostanie każdorazowo wyznaczony 

przez Zamawiającego termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych. 

9. W przypadku stwierdzenia w dniu odbiorów o których mowa w ust. 7, niewykonania lub wadliwego 

wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy lub ich części, zgłoszenie przez 

Kierownika Budowy gotowości do odbioru robót budowalnych uznaje się za niebyłe. 

 

§ 10. 

Zasady płatności 

1. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy, zostanie dokonane na podstawie faktury 

Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odbiorze, w terminie do 14 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego 

lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL:  

1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji, 

2) adres – Chełmska 8A, 00-725 Warszawa PL, 

3) typ numeru PEPPOL – NIP, 

4) numer PEPPOL – 5213159655, 

5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych, 

6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 

7) numer rachunku – PL67101010100080352230000000. 

2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą płatności. 

3. W przypadku zwłoki Zamawiającego w opłaceniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

___________ w wysokości __________ pln, co stanowi 10% całkowitej ceny zamówienia. 
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2. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w formie gotówki zostanie ono 

zwrócone w następujących terminach: 

1) 70% tj. ______________ pln w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia przez 

Zamawiającego, 

2) 30% tj. ______________ pln nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie 

niż gotówka, Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 5 dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 2 

z rozliczeń końcowych tytułem zabezpieczenia rękojmi za wady. 

5. Potrącenia, o którym mowa w ust. 4 nie dokonuje się, jeżeli przed rozliczeniem końcowym Wykonawca 

dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

6. Strony postanawiają, że w przypadku jeżeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie 

zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać na zastępcze 

wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym 

zabezpieczenie było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku. 

 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 8 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 3,  

2) opóźnienia przy usuwaniu wad-usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

innych okolicznościach w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 za każdy 

dzień opóźnienia liczony od upływu terminów określonych w § 9 ust. 8, w okresie gwarancji o którym 

mowa w § 13 ust. 3, 4 i 5 oraz w okresie rękojmi licząc od upływu terminów określonych w § 13 ust 

6.  

3) odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8. 

3. Za nie wywiązanie się w wymaganym terminie z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu wykazu,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 lub jego aktualizacji w trybie § 5 ust. 2 naliczona zostanie kara umowna w 

wysokości 100 pln za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania 

osób realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy bądź niedopełnienia wymogu zatrudniania osoby niepełnosprawnej, jeżeli złożył taką deklarację 

na etapie składania ofert - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wyżej wskazanych wymogów) oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji niniejszej umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 

każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługę na podstawie 

umowy o pracę w okresie krótszym niż jeden miesiąc - kara, o której mowa w ust. 3, naliczona zostanie 

proporcjonalnie do ilości dni niedopełnienia tego obowiązku w danym miesiącu. 

6. W sytuacji gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 13. 

Gwarancje Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje dostawę i montaż dźwigu wysokiej jakości, fabrycznie nowego, 

kompletnego, pochodzącego z jednego systemu.   

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych 

realizowanego Przedmiotu umowy, zgłoszonych w ofercie i uwzględniających wymogi postawione przez 

Zamawiającego w programie funkcjonalno - użytkowym. 

3. Wykonawca udziela na Przedmiot umowy ______ miesięcznej gwarancji, licząc jej bieg od dnia 

Protokolarnego odbioru dźwigu przez Zamawiającego i przekazania dźwigu do eksploatacji stosownym 
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dopuszczeniem UDT. Gwarancja dotyczy prawidłowego funkcjonowania dźwigu pod względem 

technicznym i eksploatacyjnym. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających 

z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń, materiałów i 

wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o 

gwarancji jakości tych urządzeń i robót. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do: 

1) nieodpłatnego usuwania wszystkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji  

2) wykonywania nieodpłatnie konserwacji w okresach i zakresie wymaganym przez producenta dźwigu, 

3) pełnienia w okresie gwarancyjnym, nieodpłatnie roli „pogotowia dźwigowego” co wiąże się z 

koniecznością przystąpienia do działania służb Wykonawcy w przypadku zawiadomienia go o 

wystąpieniu sytuacji stwarzającej zagrożenie dla użytkowników dźwigu np. „uwięzienia osób w 

kabinie dźwigu” w czasie 30 minut od otrzymania zawiadomienia,   

4) ponadto po upływie każdego roku eksploatacji dźwigu (w okresie obowiązywania udzielonej 

Zamawiającemu gwarancji) Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego: 

a) przygotowania dźwigu do kontroli eksploatacyjnej wymaganej stosowną normą, 

b) dokonania w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich czynności 

sprawdzających wymienionych w stosownych normach, a także dodatkowych czynności 

sprawdzających nakazanych przez ww. przedstawiciela (rzeczoznawcy) Urzędu Dozoru 

Technicznego, 

c) wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego w trybie 

natychmiastowym,  

d) uzyskania stosownego protokołu z ww. badań i przekazania go Zamawiającemu celem 

załączenia do książki rewizji dźwigu.   

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.  

6. Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne oraz naprawy gwarancyjne będą odnotowane w 

rejestrze eksploatacji i napraw gwarancyjnych dźwigu. Każdorazowo pisemnie zostanie przez 

Zamawiającego wyznaczony termin (nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych liczony od dnia pisemnego 

powiadomienia o usterce Wykonawcy) na dokonanie wszelkich napraw w okresie obowiązywania 

gwarancji.  

7. Ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy wyłączone są jedynie uszkodzenia powstałe z 

jednoznacznej winy użytkownika dźwigu.   

8. Strony zgodnie ustalają, że w razie nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu wad lub ich nieusunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić, na koszt Wykonawcy, z 

zachowaniem gwarancji wykonanie robót związanych z usunięciem stwierdzonej wady osobie trzeciej, 

na rachunek i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować 

wynagrodzenia z tego tytułu.  

9. W razie wystąpienia awarii dźwigu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę e-mail i/lub 

telefonicznie, faxem. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii natychmiast, lecz nie dłużej niż w ciągu 24 godz. od 

momentu zgłoszenia w sposób wskazany w ust. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

(niezależnych od Wykonawcy) termin usunięcia awarii może być przedłużony o czas uzgodniony z 

Zamawiającym.   

11. Po usunięciu awarii lub przeprowadzeniu wszelkich prac dotyczących dźwigu Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego o przywróceniu urządzenia do pracy lub przeprowadzonych pracach.  

12. Opłaty związane z odbiorami i nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego w okresie gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

 

§ 14. 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie przekaże terenu robót w ciągu 10 dni po 

upływie wyznaczonego terminu.  

2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:  

1) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową, warunkami technicznymi 

oraz innymi przepisami i obowiązującymi w tym względzie zwyczajami;  

2) w razie zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 15. 

Adresy do doręczeń 

1. Adres Zamawiającego do doręczeń:  

ZZM MSWiA,  

ul. Chełmska 8A,  

00-725 Warszawa,  

email.: ______________ tel.:_______________ 

2. Adres Wykonawcy do doręczeń:  

_____________,  

ul. ______________,  

__-___ __________,  

email.: ______________ tel.:_______________ 

3. Pisma wysłane pod adresy wskazane powyżej uważa się za doręczone skutecznie. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie danych wskazanych 

w ust. 1 i 2, także w okresie rękojmi. 

 

§ 16. 

Zmiana terminu zakończenia robót 

Strony dopuszczają inny, niż określony w niniejszej umowie termin zakończenia robót, w następujących 

przypadkach: 

1) przerw w dostawie nośników energii przez okres dłuższy niż 8 godzin. Fakt ten musi zostać 

potwierdzony w protokole sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez Zamawiającego, 

2) ewentualnego zlecenia powtórzenia podobnych robót co w zamówieniu podstawowym, 

3) wystąpienia opóźnień wynikających z siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót, 

4) napotkania w realizacji zamówienia przeszkód, których pomimo dołożenia należytej staranności nie 

można było przewidzieć. 

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawa budowlanego.  

2. W przypadku powstania sporów na tle niniejszej umowy właściwy do ich rozstrzygania jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każdy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 


