Nr postępowania:

18/KCIP/DCZP/2013

Załącznik nr 3 do ZO

UMOWA / WZÓR
na
konserwację wszystkich urządzeń i instalacji wchodzących w skład dwóch węzłów
cieplnych usadowionych na terenie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.”
zwana w dalszej części „Umową”, zawarta we Wrocławiu, w dniu …...........2013r. pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże
J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000348483 , NIP: 8951965126,
zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu - Leszka Dudek-Dudkowskiego,
2. Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Michała Mlądzkiego
a
….................................................................................................................................................
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………….
zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”
w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o cenę, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907, 908, 1047 – tekst jednolity), – wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 14 000,00 EURO (art.4 pkt. 8 ustawy Pzp), zwanej w
dalszej treści Umowy „ustawą Pzp”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej we
Wrocławiu przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego18, dla której w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia - Krzyków prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K /00047747/9, na
której usadowione są węzły cieplne W-1 i W-2, będące własnością Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., oraz jest ich dzierżawcą.
2. Wykonawca oświadcza, że
1) posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy;
2) posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu umowy;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu umowy;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
przedmiotu umowy;
5) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne;
6) nie otwarto likwidację ani nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy.
§2
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżącej i kompleksowej konserwacji
wszystkich urządzeń i instalacji wchodzących w skład węzłów cieplnych W-1 i W-2 w
szczególności w zakresie branż: hydraulicznej, elektrycznej i automatyki.
2. Zakres czynności konserwacji węzła cieplnego obejmuje w szczególności:
1) Czynności obsługowe- czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy
urządzeń i instalacji węzłów cieplnych, w tym:
a) Uruchomienie i wyłączenie urządzeń węzła cieplnego związane z robotami
konserwatorskimi prowadzonymi w węźle i na sieci ciepłowniczej.
b) Opróżnianie, napełnianie i odpowietrzanie urządzeń i instalacji węzła w
związku z prowadzonymi robotami konserwacyjnymi.
c) Uzupełnianie ubytków wody w instalacji centralnego ogrzewania.
d) Okresowe kontrole parametrów pracy urządzeń węzła.
e) Regulację natężenia przepływu wody sieciowej.
f) Zmianę nastaw automatyki itp.- zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
2) Czynności konserwacyjne- czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem
należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji węzłów cieplnych, w tym w
szczególności:
a) Czyszczenie filtrów i filtroodmulaczy.
b) Sprawdzanie szczelności rurociągów.
c) Kontrola stanu i sprawdzenie szczelności wymienników ciepła.
d) Sprawdzanie prawidłowości działania pomp, urządzeń automatyki i innych
urządzeń elektrycznych.
e) Kontrola działania przeponowego naczynia wzbiorczego, uzupełnienie
ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia.
f) Sprawdzanie stanu izolacji termicznej rurociągów.
g) Sprawdzanie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej i
sygnalizacyjnej, a w tym ciepłomierzy i ciśnieniomierzy.
h) Kontrola działania zasuw i zaworów, w tym uszczelnienie dławic.
i) Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa.
j) Sprawdzanie działania urządzeń odpowietrzających i odwadniających.
k) Czyszczenie studzienki schładzającej, sprzątanie pomieszczeń węzła, itp.
l) Kontrola, konserwacja połączeń instalacji elektrycznej, przewodów
urządzeń ochrony przeciwpożarowej, ppoż.
m) Prowadzenie dziennika eksploatacji węzła.
n) Utrzymanie w 24-godzinnym pogotowiu służb serwisowych przez
wszystkie dni w roku z czasem reakcji nie przekraczającym 2 godzin od
chwili zgłoszenia zlecenia/awarii.
o) Utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń węzłów cieplnych- bez
prac remontowych i budowlanych.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę z największą starannością
i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
i standardami w zakresie wymogów technicznych i eksploatacyjnych, przy
uwzględnianiu wskazówek Zamawiającego i z zastosowaniem zasad Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy oraz innych zasad i przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem.
2. Czynności związane z serwisowaniem oraz z konserwacją węzłów cieplnych będą
wykonywane raz w miesiącu z potwierdzeniem ich wpisem w książce serwisowej.
3. Usuwanie awarii, napraw lub wymiana części, podzespołów, itp. może nastąpić jedynie w
trybie odrębnego zlecenia na podstawie kosztorysu, z uwzględnieniem przepisów Prawa
zamówień publicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
sumą ubezpieczenia nie niższą niż 20 000,00 zł z tytułu każdego zdarzenia.
§4

Termin realizacji Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia 14.10.2013 r. do dnia 13.10.2016 r.
§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w
formie ryczałtu:
1. Węzeł W-1: …………………………..zł /m-c netto (słownie : ………………),
………… zł/m-c brutto (słownie : …………… ),
2. Węzeł W-2: …………………………zł /m-c netto (słownie : ………………),
………… zł/m-c brutto (słownie : …………… ),
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§6
Finansowanie
Wynagrodzenie będzie płatne w okresie rozliczeniowym przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy w …................ nr .............................................
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Zamawiający zapłaci za wykonane usługi w danym miesiącu na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
Podstawą do dokonania rozliczenia z Wykonawcą za wykonaną usługę będą stanowiły
wpisy w dziennikach eksploatacyjnych.
Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 60 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr
identyfikacji podatkowej NIP 8951965126.
§6
Kary umowne i kontrola
Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują kary
umowne :
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę terminu określonego w §2
ust.2 lit. n) Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50,00 zł.
(słownie : pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych).
Zamawiający potrąci karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
należnego mu wynagrodzenia.
W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność
kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Zamawiający ma prawo do samodzielnej kontroli świadczonych usług. Wykonawca może
uczestniczyć w kontroli. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego niewykonania
usługi przez Wykonawcę albo jej wykonania w sposób wadliwy, Zamawiający
zawiadamia o tym Wykonawcę i może na koszt Wykonawcy zlecić wykonanie usługi
innemu Wykonawcy.

§7
Zmiany umowy
1. Umowa może być wypowiedziana bez konsekwencji przez każdą ze Stron bez podania
przyczyny, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, czasowe lub trwałe, w trakcie jej obowiązywania,
pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy
konieczność
wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie długości jej obowiązywania przy
zachowaniu wartości brutto zamówienia określonego w § 4 ust.1 umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających z uwzględnieniem Prawa
zamówień publicznych.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wykonawcy lub w przypadku niewypłacalności Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia w
którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od
Umowy a także w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
7. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego
powiadomienia Zamawiającego.
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§8
Postanowienia końcowe
W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć
go polubownie.
Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie
bez jego zgody.
Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Osobą /Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym
w trakcie realizacji umowy jest / są:
1)….................................................
2) …………………………………
Osobą /Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą
w trakcie realizacji umowy jest / są:
1)….................................................
2) …………………………………

Podpis Stron
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

