Projekt umowy na konserwację urządzeń dźwigowych

UMOWA nr ..........l20l9
zawarta w dniu
Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przez 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.o zwanym da7ej ,,,Z|eceniodawcą", NIP: 756-18-12-928
prowadzącym działalnośćpod firmą
1.

..............

...... zwanym dalej

reprezentowanym przez:
,,Zleceniobiorcą" NIP:

§1

Zlecentodawca powietza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realtzacji konserwację wządzeń
dzwigowych Zleceniodawcy, określonychw załqczniku Nr 1 do niniejszej umowy,

§2
l, W ramach prowadzonej konserwacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) utrzymania urządzeń w stanię technicznym zapewniającym jego maksymalnie
sprawną t bezpleczną eksploatację, poprzęz prowadzenie stałych czynności
konserwacyjnych powierzonych urządzeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnta 29 pażdziernlka 2003 w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń transpotlu bliskiego (Dz. U, Nr 193 poz.1890) oraz innych właściwych

b)

c)

przepisów prawa;
wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją producenta urządzenia
oraz zal<resem robót konsęrwacyjnych, stanowiącym załqcznik Nr 2 do niniejszej
umoWy.

przeprowadzanla w terminie pomiarów skuteczności działanta elektrycznychurządzeń
ochronnych i badania rezystancji tzolacjt obwodów elektrycznych dźwigów - raz w
roku kalęndarzowym, jak równiez - dodatkowo - po naprawach w zakresie
elektrycznym, wymagających przeprowadzenia pomiarów jw. Prace pomiarowe
Zleceniobiorca rozltczy w oparciu o protokóły ich wykonania i protokóły badan bez
osobnego zlecenta (wg zasad podanych w § 5 ust. 3),
2, Zleceniobiorca oświadcza, tż,.

a) będzie wykonywał przedmiot umowy terminowo,

z

zachowaniem

najvnryższej

staranności z uwzgIędnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 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 mozliwoścl,organizacyjne i finansowe, w tym w szczególności odpowiednie
zaplecze personalne i sprzętowe, a nadto doświadczenie - niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy.

§3

Remonty oraz modemizacje nieobjęte niniejszą umową, jak rownież naprawy spowodowane
dewastacją, kradzieżą lub niewłaściwąobsługą urządzenta realizowane będą na podstawie
oddzielnych zlęceń i dodatkowo uzgodnionego wynagrodzenia.

§4

Zleceniobiorca zobowiązuje się bez dodatkowych zleceń i odrębnego wynagrodzenia do
udziału w badaniach technicznych urządzenia dzwigowego, przeprowadzanych przez lJrząd,
Dozoru Technicznego

§5

l.Zapłata na rzecz Zleceniobiorcy za wykonaneusługi nastąpi według cęn zawartych w
formularzu cenowym zŁożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony towar będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.
Nabywca:

powiat strzelecki

ul. Jordanowska 2
47 -I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strażacka 8, 47-|00 Strzelce Op.

z filią w

Szymiszowie

i filią w

Leśnicy,

Faktury będą dostarlzanę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strazacka 8,
47-I00 Strzelce Op.
4, Płatnikiem faktur za dostarczony towar będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzęlcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową waftośćzamowienia na 2019 rok ustalono na kwotę
,.......,.zł.
3.

6.Materiały i częścizamienne rozltczane będą w oddzielnej pozycji przez przedstawiciela
zleceni odawcy faktury za ko nserwacj ę w g fakty czne go zuży cta, na p o dstawie
potwierdzonego dowodu RW z dollczęniem kosztów zakupu w wysokoś cl 15 oń wartości
zużsĄych materiałów.
7.Prace pomiarowe, określonew § 2 ust. 1 lit. c), rozliczane będą po kazdym ich wykonaniu
na zasadach okreŚlonych w załqczniku ItIr ]. Zlęceniobiorca, 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 upowaz nta zlęcentobiorcę robót konserwacyj nych do wvstawiania
faktur bez podpisu odbiorcy.

1, Zleceniobiorca, w tazię

§7

ntę wykonania lub nienależytego wykonania umowy w danym
miesiącu, zapłaci Zlęcęntodawcy karę umowną w wysokości 20 oń wartości nętto za
miesięczną konserwację danego urządzenia określonąw załqczniku Nr / do umowy.
p owy ższa kar a naliczana j est za każdy mie
si ąc trwani a naruszenia umowy.
2. Jeślikara nie pokryje szkody Zlęcęniodawca będzie miał prawo do odszkodowania
uzupełniaj ą cego, aż do całkowitego pokry cia wyrządzonej szkody.

1. Umowa niniejsza
31.I2.20l9r.

§8

zostaje zawarta na czas określony od

dnia

...... do

2.

Umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu,przed upływem terminu jej obowiązywania:
a) za zgodąstron * w kazdym czasie,
b) za 3_miesięcznym wypowiedzeniem przez którąkolwięk ze stron, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.

l.

Uzupełnienia i wszelkie zmtany niniejszej umowy wymagają dla swej waznościformy
pisemnej pod rygorem niewazności.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemudla siedziby Zleceniodawcy.
Wszęlkie załącznikt do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.W przypadku
rozbieżnościpomiędzy treściązałączntkow a postanowieniami umowy, pierwszeństwo
mają postanowienia umowy.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

ż.
3.
4.

§9

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

ZAKRES ROBOT KONSERWACYJNYCH

dźwigów elektrycznych działających w kierunku pionowym.
1.1. Robo.ty wchodzące w zakres konserwacji stałej:

l.Sprawdzente dzińaniawyłącznika dźwigu i wyłącznika głównego oruzwl,łącznlka
oświetlenia.
2. S prawdzeni e sprzężeni a c i erne go, działanla o gr anlcznika prędko ści
i urządzenia chwytnego ; wymiana ogran|cznika prędkości.
3. Mierzenie napięcia w układzie sterowania i zasilania,
4. Sprawdzenie działania układow sterowania i sygnalizacyjnych,
5. Sprawdzenie działania zespołu napędowego, sprawdzenie silnika i luzów
mtę dzy zębnych przekładni.
6. Sprawdzenie poziomu oleju w przekładni, uzupełnienie i wymiana oleju;
uzupełnienie smaru w łożyskachkoł linowych.
7. Regulacja hamulca, wymiana okładzin i klocków hamulca ; czyszczenie
luzownika, smarowanie przegubów i dźwigni luzownika, wymiana luzownika.
8. Sprawdzenie stanu koła ciernego, kół zdawczych. stanu lin nośnych i linki
ogranicznika prędkości ; wymiana elementów zawieszenia lin, skrócenie lin
nośnych,
9. Sprawdzenie stanu tablicy sterowej, azyszczenle styków styczników,
dokręcani e zaci skó w przewo dó w, wymi ana styczników, przekaźntkow
i wyłączników instalacyjnych.
10. Sprawdzęnte działaniadrzwi kabinowych i szybowych ;naprawa i wymiana:
rolek prowadzących drzw1 sprężyn drzwi.
1 1. Sprawdzęntę działania zamkow drzwiowych, rygli, łączników drzwi,
wyposażenta drzwi, regulacja ; wymiana łącznikow drzwi, rygli, zamków.
12,sprawdzenie kasęt wezwańi dyspozycji ,naprawa i wymiana przycisków
kaset.

13. Sprawdzentę działania wyłączników końcowych, przełącznikow piętrov\rych

i

impulsatorów; regulacja i wymiana,

14. Sprawdzenie kabiny, ramy kabiny i przeciwwagi, zawieszenia

lin , łączników
zwisu lin i urządzenia chwytnego. Wymiana prowadników kabiny
i przeciwwagl oTaz łączników zwisu Iiniurządzenia chwytnego.
15. sprawdzenie pionowości prowadnic kabiny i przeciwwagi ; smarowanie
prowadnic.
16. sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej i ochronnej dźwigu , kabli
zwisowych i zall,ieszęnia kabli zwisowych.
17.Uzupełnienie brakującego oświetleniai wymiana zarówek oświetlenia szybu
oraz maszynowni i zespole napędowo steruj ącym.
1.2. Wyszczególnione czynności konserwacyjne uprawniony konserwator wykonuje
Przy współudziale pomocnika konserwatora a w razie jego nieobecnoś ci przy
udzialę osoby obsługującej dźwig.
1.3, w czasie trwania umowy o konserwację, zlecający nie moze powierzaó
jej osobom trzecim.
1,4. W razię autarli dźwigu do obowiązku Zleceniodawcy należy
a/ unieruchomić dźwig i zabezpteczyc przed dostępem osób trzecich
w przypadku zagrożenia dla ludzi oraz powiadomić Wykonawcę pod nr
telefonu
lub ..,
., ( od poniedziałku do piątku od
godziny 700 do 1500) oraz pogotowie dźwigowe
. - po godz. 15oo,
bl zapewntć Wykonawcy swobodny dostęp do maszynowni dźwigu.
:

poinformować Wykonawcę o dostrzezonych brakach w wyposazeniu dźwigu.
1.5. wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwąobsługą
urządzenia.
1.6. Wszelkie ustęrki wyl<raczające poza zakres konserwacji ujęte w pkt. 1. jak
równiez kwalifi kuj ą c e dźwig do remontu kapitalne go Wykonawc a zob owtązĄ e
się zgłosić Zlęcęniodawcy w formie pisemnej.
|.7 . Zakręs konserwacji nie obejmuje
- robót malarskich,
- robót murarskich
- robót elektrycznychzwiązanvch z wymianą lub naplawą pionu zasilającego
p oza wyłączniki em oraz p i onu o świetl eni owe go p o za zab ezpieczeni em
maszynowni.
1.8. Po zgłoszeniu przęz Zlecęniodawcę awarii dźwigu, konserwator Wykonawcy
przystąpi do jej usunięcia w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia.
c/

:

