
WZÓR 

Umowa na konserwację dźwigu, platformy 

 

 Zawarta w dniu ………………… r. w Jaworze pomiędzy : 

 

Przychodnią Rejonowa w Jaworze z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10 , 59-400 Jawor  

NIP 6951351570, REGON 390631706 

reprezentowaną  przez :  

Kierownika Przychodni -  …………. 

przy udziale 

………………………………………………….. 

zwaną dalej  Zamawiającym 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanego dalej Wykonawcą  

o następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje się  do prowadzenia konserwacji: 

a) dźwigu ORONA  zainstalowanego  przy ul. Piłsudskiego 10  w Jaworze, 

b) platformy pionowej „CIBES A 5000” zainstalowanej przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze. 

 

§2 

 Wykonawca  zobowiązuje się do: 

1. Konserwowania dźwigu, platformy w zakresie i sposób ustalony: 

a) Dokumentacją Techniczno – Ruchową, 

b) Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów, 

c) Przepisami IDT. 

2. Utrzymania w ruchu  zleconych do konserwacji  dźwigu, platformy. 

3.  Sprawdzania oporności izolacji obwodów elektrycznych , wykonania pomiarów, 

4. Sprawdzenia skuteczności instalacji przeciwporażeniowej dźwigu, platformy, 

5. Przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji. 

 

 

 §3 

1. Strony  zgodnie  ustalają , że   Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie za konserwację 

dźwigu, platformy w 100%, jeżeli  eksploatacja dźwigu, platformy była sprawna i bezpieczna 

w ciągu wszystkich  dni miesiąca. Przyjmuje się  umownie , że miesiąc liczy 30 dni. 

2. Za każdy dzień postoju dźwigu, platformy z winy  Wykonawcy wynagrodzenie  ulega 

zmniejszeniu o 1/30 ustalonego w pkt.1  wynagrodzenia. 

3. Za dzień  postoju liczy się przerwa w ruchu  windy trwająca co najmniej  8 godzin. 



 

§4 

1. Wynagrodzenie za konserwację dźwigu, platformy strony ustalają na kwotę  …………. zł 

netto  miesięcznie, tj. : 

a) dźwigu ORONA  zainstalowanego  przy ul. Piłsudskiego 10  w Jaworze – …….. zł 

netto,  

b) platformy „CIBES A 5000” zainstalowanej przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze – …… zł 

netto 

2. Wykonawca za usługi  związane z usunięciem awarii , remontem lub  modernizacją  

otrzymywać będzie dodatkowo wynagrodzenie  ustalane każdorazowo pomiędzy stronami po 

wykonaniu  prac. 

3. Wynagrodzenie, o którym  mowa  w pkt.1 i 2  niniejszego  paragrafu  zostanie uregulowane 

przez Zamawiającego  w terminie 30 dni  od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej przez  

Wykonawcę  faktury VAT, płatną przelewem na konto Wykonawcy. 

4. W fakturach VAT uwzględniane będą: 

a) Korekty z tytułu postoju dźwigu, platformy 

b) Obciążenia za zużyte do konserwacji materiały i części dźwigowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  o numerze identyfikacyjnym  

………….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

§5 

O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w §2 ust. 1-4, jak 

również kwalifikujących dźwig, platformę do naprawy, remontu lub modernizacji Wykonawca 

powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

 

§6 

Naprawa dźwigu, platformy wykonywana w związku z dewastacją, kradzieżą lub umyślnym 

zniszczeniem będzie podejmowana w oparciu o oddzielne zlecenie. 

 

§7 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) pokrywania opłat związanych z odbiorami i nadzorem urządzeń przez UDT, 

b) unieruchomienia dźwigu, platformy i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w 

przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi lub mienia oraz powiadomienia o tym 

Wykonawcy, 

c) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigu, platformy i maszynowni, 

zamykania jej na klucz i wydawania go osobom upoważnionym, 

d) przeszkolenia dwóch przedstawicieli użytkownika w zakresie niezbędnym do 

natychmiastowego uwolnienia osób znajdujących się w kabinie unieruchomionego dźwigu, 

platformy, 

e) powiadomienia wykonawcy o każdym unieruchomieniu dźwigu, platformy tel. 

……………….. 

§8 

1. Umowę zawarto na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

2. Strony  zastrzegają sobie prawo  rozwiązania niniejszej umowy : 

a)  za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia  ze skutkiem  na koniec  miesiąca 

      kalendarzowego, 



b) za porozumieniem stron w każdym czasie. 

§9 

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                                             §10 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

 

 §11 

Spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Jaworze. 

 

                                                                              §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

 


