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                          Umowa na świadczenie usług 

Przegląd Agregatów Prądotwórczych 

nr SEn/  /2018 

 

W dniu              r. w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 

87-100 Toruń NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

Kanclerza    -  mgr Justyna Morzy, 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a ……………………………………………………………. 

zwanym dalej w treści Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)   

zwalniającego z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Przegląd Agregatów Prądotwórczych  

w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 

§ 2 

 

Zakres umowy 

 

Na przedmiot umowy, określony w § 1, składa się następujący zakres rzeczowy usług: 

1. Wykonanie jednego przeglądu serwisowego w roku (wrzesień). 
2. Uruchomienie agregatów pod obciążeniem (70% mocy) cztery razy w roku (marzec, czerwiec, 

wrzesień, grudzień) . 

3. Zapewnienie stałej gotowości do usunięcia awarii. 
 

Wyszczególnienie usług, wchodzących w zakres serwisu oraz konieczne uprawnienia, których 

posiadanie jest niezbędne do realizacji umowy, zawarte jest w załączniku nr 2, stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Wszystkie prace będące przedmiotem umowy będą wykonywane w sposób zgodny z 

wymaganiami technologicznymi, zasadami wiedzy technicznej, Polską Normą oraz 

wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego. 

2. Prace składające się na przedmiot umowy będą przeprowadzane po uprzednim uzgodnieniu 

szczegółowego terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Z wykonania prac sporządzony 

zostanie protokół podpisany przez Strony. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemów w okresie obowiązywania przedmiotowej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy i usunąć awarię w terminie maksymalnie 

do 8 godzin od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie zgłaszał awarie pod numer telefonu: ………….………….……i potwierdzał 

je drogą elektronicznie  na adres e-mail: ……………………………………..  Po otrzymaniu 

zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jego otrzymania również drogą 

elektroniczną na adres mailowy:…….................................. 
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5. Modernizacja oraz rozbudowa systemu nie wchodzi w zakres serwisu. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie oraz posiada lub dysponuje 

profesjonalną kadrą do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego. 

7. Koszty poniesione w związku z przyjazdem Wykonawcy na uzasadnione awarie oraz koszty 

ich usuwania wliczone są w wynagrodzenie za usługi serwisowe. W przypadku wystąpienia 

awarii, Zamawiający pokrywa jedynie udokumentowane koszty wymiany uszkodzonych 

urządzeń, które nie podlegają gwarancji jakości udzielonej przez producenta. 

8. Po każdym usunięciu awarii, Wykonawca wystawi protokół naprawy podpisany przez 

Wykonawcę i Użytkownika systemu. 

 

§ 4 

 

Odbiory i warunki płatności 

 

1. Strony ustaliły, że łączne wynagrodzenie za usługi będące przedmiotem umowy, o których 

mowa w § 2, z zastrzeżeniem regulacji ustępu 2 poniżej, w okresie obowiązywania umowy 

wyniesie…………………………..( netto (słownie:       zł.) + należny podatek VAT , 

tj.  ………………………. zł brutto (słownie:    zł  ) 

Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie obowiązywania umowy. 

2.  Określone w ustępie 1 wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z powstaniem awarii i jej usuwaniem, w szczególności koszty 

przejazdów, koszty pracy i inne, poza kosztami wymienianych urządzeń, które ustalone będą 

na podstawie dowodu zakupu (faktury) poprzedzonej zaakceptowanym kosztorysem przez 

Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury za wykonane usług będzie protokół wykonania robót, 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz serwisanta wykonującego usługę, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie 4  faktur 

wystawionych przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze usług serwisowych. 

5. Ustala się termin do wystawienia faktury tj. 10 dni od daty zakończenia odbioru robót. Zapłata 

należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

poprawnie wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony i 

podpisany przez strony protokół odbioru robót serwisowych, w którym będzie zawarte 

stwierdzenie, że usługa została wykonana w całości i zgodnie z umową. Za dzień dokonania 

zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający pokrywa zwróci Wykonawcy koszty wymiany 

uszkodzonych urządzeń, które nie podlegają gwarancji jakości, na podstawie dowodu zakupu 

(faktury) poprzedzonej zaakceptowanym kosztorysem przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od otrzymania dokumentów będących podstawą rozliczenia. 

 

§ 5 

 

                                                               Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych    

      okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez 

Wykonawcę lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków umownych.  

4. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 2 i 3, winno nastąpić w terminie 10 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanych prac oraz zapłaty 

wynagrodzenia za zakres prac, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość 

wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona proporcjonalnie w stosunku do całkowitej 

wartości przedmiotu usług i czasu obowiązywania umowy, w oparciu o protokół zdawczo-

odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac 

 

§ 6 

 

Kary umowne 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

a) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy- za 

dopuszczenie do awarii urządzeń systemu na skutek braku należytego serwisu i nadzoru 

urządzeń, 

b) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy - w przypadku 

nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

c) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy –za każdą kolejną 

godzinę opóźnienia w usuwaniu awarii w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 

umowy.  

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy. W przypadku 

nie wystawienia faktury, zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku bezzwłocznego wykonania 

czynności serwisowej lub usunięcia awarii. 

4. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania usług. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy 

norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe wynikłe 

podczas, w związku lub w konsekwencji wykonywania umowy. 
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§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

Strony. 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy z dn.  ……….  (załącznik nr 1) 

2. Zakres rzeczowy prac serwisowych (załącznik nr 2) 

3. Wykaz usług wykonawcy (załącznik nr 4) 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


