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Załącznik nr 3 

 

          Projekt 

UMOWA NR ZB/EA/........./2019 

na dostawę, montaż i serwis klimatyzatorów 

 

zawarta w dniu .....................................,  w Radomiu pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego  Warszawy w Warszawie Wydział XIV 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, kapitał zakładowy - 23 180 000 zł, 

NIP: 796-00-12-796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

KRZYSZTOFA  ZALIBOWSKIEGO            -          PREZESA  ZARZĄDU 

ROBERTA DASIEWICZA                           -         CZŁONKA ZARZĄDU 

 

zwaną dalej: „Zleceniodawcą”  

a 

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

.........................................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez: 

…………..……………….   -  ....................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”. 

 

Strony zawierają umowę w ramach postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 €,  

tj. poza reżimem ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w oparciu o art. 4 pkt 8 (Ustawa z dnia 

29.01.2004r., tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest: 

1. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów naściennych o mocy: 

a) …… kW – 2 szt., typ: …………………………………………………………, 

b) …… kW – 1 szt., typ: ………………………………………………………… . 

w dwóch pomieszczeniach MPK w Radomiu Sp. z o.o., w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4; 

2. Serwis gwarancyjny, obejmujący przegląd i konserwację dostarczonych urządzeń (w miesiącach: 

marzec i wrzesień, podczas każdego roku okresu gwarancji – łącznie 10 serwisów gwarancyjnych  

trzech urządzeń, o których mowa w ust. 1); 



2 

 

2.1 W ramach serwisu wykonane zostaną: przegląd obudowy urządzenia, sprawdzenie 

szczelności układu chłodzącego, kontrola układu odprowadzania skroplin, czyszczenie 

parowników i skraplaczy oraz filtrów powietrza, wymiana filtrów oraz wszystkich 

podzespołów i elementów, które uległy zużyciu lub awarii - w tym uzupełnienie czynnika 

chłodzącego (w razie potrzeby). Użyte środki chemiczne do dezynfekcji klimatyzatorów 

powinny zawierać atesty PZH; 

2.2 Potwierdzeniem należytego wykonania każdorazowego serwisu gwarancyjnego, będzie 

protokół podpisany przez osoby określone w § 8 ust. 1 i 2 lub innych wyznaczonych 

przedstawicieli Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym realizacją 

montażu klimatyzatorów. 

 

§ 3 

1. W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ustalenia 

przyczyny powstałego uszkodzenia w czasie 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy) od otrzymania powiadomienia o awarii. Powiadomienia o awarii dokonywane będą 

telefonicznie lub e-mail poprzez osobę wskazaną w § 8 ust. 1 lub innego przedstawiciela 

Zleceniodawcy; 

2. Usunięcie zgłoszonej awarii urządzenia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, chyba że Strony 

ustalą inaczej. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że dostarczone urządzenia, osprzęt, aparatura i materiały spełniają 

wszelkie wymagane prawem UE oraz polskim normy, a także, że posiadają odpowiednie atesty,  

są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert; 

2. Dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim. 

 

§ 5 

Termin dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, zostaje ustalony do 30.04.2019 r. 

 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie: 

a) tytułem dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów, o których mowa w § 1 ust. 1 -  

w kwocie …................. zł, (słownie złotych: ......................................................................) netto, 

powiększonej o należny podatek VAT, tj. ......................... zł, (słownie 
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złotych: ..........................................................................................................................) brutto,  

b) tytułem każdorazowego wykonanego serwisu gwarancyjnego trzech urządzeń, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 - w niezmiennej kwocie …........................ zł, (słownie 

złotych: .........................................................) netto, powiększonej o należny podatek VAT, 

tj. ......................... zł, (słownie złotych: ..................................................................) brutto; 

2. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty kwoty, o której mowa § 6 ust. 1, ppkt a) będzie podpisany 

protokół technicznego odbioru i rozruchu, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy; 

3. Podstawą do wystawienia faktur i zapłaty kwoty, o której mowa § 6 ust. 1, ppkt b) będzie podpisany 

protokół potwierdzający należyte wykonanie każdorazowego serwisu gwarancyjnego, o którym 

mowa w § 1 ust. 2.1 i ust. 2.2;  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 ppkt a) i ppkt b) będzie płatne przelewem na rachunek 

Zleceniobiorcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

§ 7 

Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, na warunkach w niej określonych; 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie 

prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych, udokumentowanych kosztów wykonania 

przedmiotu umowy; 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - 20% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za nieterminowe usunięcie wad, usterek i ich ewentualnych skutków, o których mowa w § 3,  

– 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do 

terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

c) z tytułu nieterminowej realizacji serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 – 0,5 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu 

umownego, w którym wykonanie serwisu gwarancyjnego miało nastąpić; 

3. Kary umowne określone w ppkt b) i ppkt c) ulegają podwojeniu, przy opóźnieniu powyżej 7 dni; 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego kary 

umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: 

........................................................ tel................................, e-mail ..................................; 

2. Przedstawicielem Zleceniobiorcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: 

........................................................ tel................................, e-mail .................................. 
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§ 9 

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres 5 lat; 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się pierwszego dnia po podpisaniu protokołu odbioru 

dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych urządzeń, o którym mowa w § 10 niniejszej 

umowy; 

3. Zleceniodawca może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów 

rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia 

Zleceniodawcy wygasają w ciągu roku. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że potwierdzeniem odbioru części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1  

będzie protokół technicznego odbioru i rozruchu. 

2. W czynnościach odbioru uczestniczyć będą osoby określone w § 8 ust. 1 i 2 lub inni wyznaczeni 

przedstawiciele Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy; 

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia protokołu technicznego odbioru i rozruchu: 

a) protokoły elektryczne: 

-  pomiar izolacji przewodów elektrycznych,  

-  sprawdzenie skuteczności ochrony ppoż. 

b) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, 

c) DTR, 

d) karty katalogowe, 

e) atest PZH, 

f) deklaracje zgodności wyrobu, 

g) autoryzacje na montaż i serwis wystawione przez producenta oraz uprawnienia  

i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, Zleceniodawca może 

odmówić odbioru z winy Zleceniobiorcy; 

5. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ustalonym terminie, Zleceniodawca 

może odstąpić od umowy z winy Zleceniobiorcy; 

6. Przepisy obowiązujące Zleceniobiorcę, związane z realizacją zamówienia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 
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 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja, 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego  

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

   

§ 11 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych 

(w szczególności struktury, konfiguracji i systemów zabezpieczeń), technologicznych, 

organizacyjnych i innych dotyczących Zleceniodawcy, uzyskanych w związku z realizacją umowy, 

niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła; 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma kodeks cywilny. 

 

§ 14 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 15 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                    ZLECENIOBIORCA 

 

 

  

 


