ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

Zielona Góra, 21.12.2018r.
DZ.260.34.2018

Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacyjnych, pogotowia dźwigowego i napraw
bieżących dźwigu osobowego ODF 500kg 6p., tj. Urządzenia Transportu Bliskiego zwanym dalej
„UTB” w budynku przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Górze.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
1.2. Pozostałe informacje:
a) Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do naprawy lub modernizacji wydany przez organ
właściwej jednostki dozoru technicznego w formie decyzji administracyjnej,
b) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu zamówienia, a także posiada on aktualne koncesje, zezwolenia,
homologacje i certyfikaty niezbędne do prawidłowego i zgodnie z prawem wykonania przedmiotu
zamówienia oraz późniejszego użytkowania przez Zamawiającego urządzenia dźwigowego, jak
również dysponuje osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy z
dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz. 1351).
c) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
d) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za świadczone usługi kwoty wynikającej z częściowej
faktury VAT złożonej jeden raz w miesiącu w terminie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły
płatnej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT,
e) cena podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) wynikająca z formularza cenowego zawiera
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i nie może ulec podwyższeniu w trakcie realizacji
umowy; ilości podane w formularzu cenowym są jedynie szacunkowe i służą przygotowaniu oferty
oraz jej ocenie.
f)

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy,

g) dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia określa opis przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1) oraz wzór umowy (załącznik nr 4).
2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
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4. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Osoba uprawniona do kontaktu: Ewa Konieczny: ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl
Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i
Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane drogą
elektroniczną lub pocztą.
8. Ofertę należy przekazać w terminie do 28.12.2018r. do godz. 14:00.
9. Ofertę można przesłać:
a) pocztą (w tym kurierem) na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia
110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych,
b) przesłać e-mailem na adres ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl ,
c) dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówienia do 30 000 tys. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej: www.zgkim.zgora.pl . Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich
kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – protokół wykonania usługi
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
2.
3.

administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia
110 c, 65-120 Zielona Góra;
inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110
c, 65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn.zm.);
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odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1981), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
8. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta
przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
4.

Załącznik nr 1
Nr postępowania DZ.260.34.2018
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług
konserwacyjnych, pogotowia dźwigowego i napraw bieżących dźwigu osobowego ODF 500kg 6p.,
tj. Urządzenia Transportu Bliskiego, zwanego dalej /UTB/, w budynku przy ul. Zjednoczenia 110
w Zielonej Górze Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
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1.

W ramach prowadzenia konserwacji, pogotowia dźwigowego i napraw bieżących dźwigu Wykonawca

zobowiązuje się do świadczenia usług w następującym zakresie i pod następującymi warunkami:
1.1

Konserwacji UTB zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz.2176 z późn. zm.)
w następującym zakresie:
1.1.1

dokonywania

przeglądów

konserwacyjnych

UTB

w

terminach

i

zakresie

określonym

w

rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, obejmujących sprawdzenie działania wszystkich urządzeń,
mechanizmów, instalacji i części pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego
i stopnia zużycia,
1.1.2

wykonywania regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie

usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy;
1.1.3

wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności działania

elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu w terminach wymaganych przepisami oraz przekazanie
protokołu Zamawiającemu,
1.1.4

założenia i prowadzenia dziennika konserwacji z zapisami wykonywanych czynności i wyników

przeglądów,
1.1.5

bezzwłoczne

powiadamianie

Zamawiającego

o

nie

prawidłowościach,

które

spowodowały

konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji,
1.1.6

prowadzenia całodobowego pogotowia dźwigowego,

1.1.7

uczestnictwo w badaniach okresowych i nadzwyczajnych urządzenia UBT wykonywanych przez

Urząd Dozoru Technicznego.
1.2
1.2.1

Świadczenia usług konserwacji i napraw w zakresie:
dokonywania przeglądów konserwacyjnych, bieżącą konserwację, pod pojęciem której Zamawiający

rozumie utrzymanie w ruchu i należytym stanie technicznym znajdującego się na wyposażeniu
Zamawiającego urządzenia oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego
jej funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących),
1.2.2

napraw, pod pojęciem której Zamawiający rozumie, wszelkie czynności zmierzaj do przywrócenia

właściwości

użytkowych

uszkodzonym

w

wyniku

awarii

elementom

lub

pojedynczym

modułom

użytkowanego przez Zamawiającego urządzenia.
1.3

W czasie trwania umowy, Strony zobowiązują się przestrzegać następujących zasad realizacji

przedmiotu umowy:
1.3.1

o konieczności naprawy urządzenia Zamawiający powiadamia Wykonawcę telefonicznie, za

pośrednictwem faksu lub bezpośrednio zgłaszając zapotrzebowanie w siedzibie Wykonawcy. Zgłoszenia
dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego,
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1.3.2

wszelkie naprawy i prace konserwacyjne odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

z Zamawiającym, przy czym Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dostęp do urządzenia w
uzgodnionym terminie, celem dokonania naprawy,
1.3.3

czynności związane z usuwaniem występujących usterek lub awarii Wykonawca zobowiązany jest

podjąć w ciągu dwóch godzin, od chwili powiadomienia przez użytkownika o niesprawności dźwigu, w godz.
7.00 - 18.00 oraz bezzwłocznie całodobowo, siedem dni w tygodniu w przypadku konieczności uwolnienia
osób znajdujących się w kabinie,
1.3.4

wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zobowiązuje się sporządzić ocenę stanu

technicznego urządzenia. Jeżeli naprawa wymaga daleko idących modyfikacji konfiguracji urządzenia,
których koszty mogą znacznie przekroczyć aktualną wartość urządzenia, bądź też awaria urządzenia jest
rezultatem utracenia jego przydatności eksploatacyjnej i ma charakter trwały, decyzja o podjęciu dalszych
czynności serwisowych lub odstąpieniu od nich leży w gestii Zamawiającego,
1.3.5

w przypadku dewastacji, kradzieży, umyślnego zniszczenia względnie uszkodzenia UTB, powstałych

w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją, przywrócenie do pełnej sprawności lub nagłe naprawy
awaryjne z zastosowaniem nowych części będą każdorazowo wykonywane po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego kalkulacji cenowej Wykonawcy określającej zakres wykonanych prac wraz z zestawieniem
ilościowo-cenowym zużytych materiałów. Wykonawca na usunięcie lub zabezpieczenie awarii ustanowi
niezmienną przez cały czas obowiązywania umowy stawkę roboczogodziny,
1.3.6 Wykonawca w przypadku, gdy wystąpi konieczność realizacji zaleceń nałożonych przez Urząd Dozoru
Technicznego zobowiązany jest do ich realizacji, zgodnie z warunkami obowiązującej Umowy (pkt 1.3.5);
1.3.7 Zamawiający zobowiązany jest unieruchomić i zabezpieczyć UBT przed dostępem dla osób trzecich w
przypadku wystąpienia zagrożenia i niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę,
1.3.8

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie informować Wykonawcę o brakach w wyposażeniu,

wystąpieniu usterek lub niesprawności,
1.3.9 w celu prawidłowego wykonania usług, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich
elementów urządzenia w dowolnym czasie.
2.

Wykonawca musi zaoferować 24 miesięczny okres rękojmi na wykonane w ramach zamówienia usługi

i naprawy, wraz z naprawą w okresie rękojmi w miejscu użytkowania UBT.
Istotne warunki zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienie do
naprawy lub modernizacji wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie decyzji
administracyjnej.
2. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania
przedmiotu umowy, a także posiada on aktualne koncesje, zezwolenia, homologacje i certyfikaty
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania umowy oraz późniejszego użytkowania
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przez Zamawiającego urządzenia dźwigowego, jak również dysponuje osobami posiadającymi stosowne
kwalifikacje wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U.
2018 poz. 1351 z późn. zm.).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

gospodarczej

związanej

z przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający pozostaje operatorem urządzenia, umowa nie wpływa na wynikające z tego faktu
zobowiązania prawne ciążące na Zamawiającym.
5. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych czynności związanych z urządzeniem, z wyjątkiem
czynności wynikających z codziennej eksploatacji urządzenia.
6. Osoba upoważniona do potwierdzania wykonanych prac lub innych świadczonych usług jest kierownik
Działu Organizacyjnego Zamawiającego.
7. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wyznaczy pracownika do
kontaktów z Zamawiającym poda numer telefonu i adres e-mailowy dostępny całodobowo, siedem dni
w tygodniu w czasie obowiązywania umowy.
Załącznik nr 2
Nr postępowania DZ.260.34.2018
FORMULARZ CENOWY
Dźwigu osobowego ODF 500kg zainstalowanego w budynku przy ul. Zjednoczenia 110a w Zielonej Górze
Zakładu Gospodarki Komunalnej .
I. Miesięczna konserwacja wraz z dyżurami (12 x w roku):
12 x …………..………. zł/ m-c = ……………….. zł + ……………… VAT = …………………………….zł
II. Szacunkowy koszt dodatkowych usług liczony na podstawie stawka jednej roboczogodziny (50
roboczogodzin w roku):
50 rg x .……………… zł/1 rg = ……………….. zł + ……………… VAT = …………………………….zł
III. Pomiary elektryczne (2x w roku):
…………….…………………………..zł + ……………………….. VAT = ………………………………… zł
IV. Udział w badaniach okresowych i nadzwyczajnych z udziałem UDT (2 x w roku):
………………….……………………..zł + ……………………….. VAT = ………………………………… zł
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Miejscowość……………………………, dnia……………………
………………………………………….
Wykonawca upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 3
Nr postępowania DZ.260.34.2018

„WZÓR”
OFERTA
My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………...........................
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………. ……….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP……………………………., Regon………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………
Nr telefonu……………………………………………………
Osoba do kontaktu
Nr telefonu…………………………, Fax………………………..., e mail…………………………………………...
adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:…………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
−

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

−

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ………………………zł
brutto, słownie złotych: .......................................................................................................................
w tym podatek VAT………% ……………..……zł.

−

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:………………………………………………………

−

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres___ dni.

−

Ofertę składamy na ____ ponumerowanych stronach.

Dodatkowe informacje:
•
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji
umowy o zamówienie publiczne.
Załączniki:
Dzi ał Za mó wie ń P ub li cz n yc h
 6 8 3 2 2 9 1 9 7 , 6 9 3 5 4 0 7 9 4
d z.za mo wi e nia - p ub @z g ki m.z go r a.p l

www.zgkim.zgora.pl
sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl
 68 322 91 100

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

1) …………………………..
2) …………………………..
3) ………………………….
…………………….., dn. …………………….. …….………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
załącznik nr 4
Nr postępowania DZ.260.34.2018

Wzór
UMOWA NR ZGK/………/2018/DZ
zawarta dnia …………………………………w Zielonej Górze pomiędzy
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110C,
65-120 Zielona Góra, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, nr KRS: 0000710867, o numerze NIP: 9291935785, o numerze identyfikacyjnym REGON:
369088434, kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Sikorę – Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług konserwacyjnych,
pogotowia dźwigowego i napraw bieżących dźwigu osobowego ODF 500kg 6p., w budynku przy
ul. Zjednoczenia 110a w Zielonej Górze Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy - załącznik nr 1.
§ 2. Strony ustalają, że integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym i
cenowym.
§ 3. Wykonywanie czynności objętych niniejszą umową będzie realizowane w okresie od dnia 02.01.2019r.
do dnia 31.12.2019r.
§ 4. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy rozpoczynają się z dniem 02.01.2019r.
§ 5.1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy, a także, że posiada on aktualne koncesje, zezwolenia, homologacje i
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certyfikaty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania umowy oraz późniejszego
użytkowania przez Zamawiającego urządzenia dźwigowego, jak również dysponuje osobami posiadającymi
stosowne

kwalifikacje

wskazane

w

art.

22

ustawy

z

dnia

21

grudnia

2000r.

o dozorze technicznym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1351).
2. Strony ustalają, że:
a)

Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji umowy będzie Kierownik Działu Organizacyjnego
Pani

Agnieszka

Gościańska

agnieszka.goscianska@zgkim.zgora.pl

tel.
lub

68 3229117,
inna

osoba

kom.

wyznaczona

507 077 873,
przez

e-mail:

Kierownika

Działu

Organizacyjnego.
b)

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy będzie:
……………..…………………………………………………………………………………………………

§ 6.1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych
w trakcie realizacji czynności konserwacyjnych w tym także szkód u osób trzecich, Wykonawca oświadcza,
że posiada umowy ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

na kwotę minimum 20.000,00 zł. Wykonawca

zobowiązany jest okazać na każde wezwanie Zamawiającego aktualną polisę w tym zakresie.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
3. W przypadku nie dokonania powyższego Wykonawca we własnym zakresie poniesie wszystkie koszty
szkód powstałych w trakcie realizacji umowy.
§ 7.1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za świadczone usługi kwoty wynikającej z częściowej faktury
VAT złożonej jeden raz w miesiącu w terminie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły płatnej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Faktury należy wystawić na: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra, NIP 929-193-57-85, REGON 369088434. Miejscem złożenia faktury jest adres
odbiorcy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra –
sekretariat.
3. Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi zgodnie z Formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że sumaryczna wartość częściowych faktur wystawionych przez
Wykonawcę

w

czasie

obowiązywania

Umowy

nie

może

przekroczyć

kwoty

brutto:

…………………….……….… zł (słownie: …………………………………….………………….),
w kwocie tej zawiera się należny podatek od towarów i usług w kwocie ……………….………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….……).
5. Ceny jednostkowe, zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, nie
będą ulegały zmianie w trakcie realizacji umowy.
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6. Podstawę do uregulowania należności przez Zamawiającego stanowi protokół odbioru czynności
konserwacyjnych (załącznik nr 5) podpisany przez obie Strony umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje realizację całego zakresu świadczenia usługi zgodnie
z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) zawartym w zaproszeniu do składania ofert.
8. Wynagrodzenie za usługi wykonane dodatkowo, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Podstawę do uregulowania należności przez Zamawiającego za usługi wykonane dodatkowo stanowi
zlecenie dodatkowej usługi i protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy. W przypadku braku
dowodu zlecenia usług dodatkowych przez Zamawiającego Wykonawca realizuje je na swój koszt i
ryzyko.
10. W przypadku konieczności nabycia w trakcie realizacji umowy nowych urządzeń lub części Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać pisemna akceptacje zamawiającego w zakresie kosztów w tym zakresie przed
ich poniesieniem pod rygorem utraty prawa ubiegania się o zwrot tych kosztów od Zamawiającego.
§ 8.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia informacji o przyczynie do
odstąpienia jeżeli Wykonawca:
a) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił w danym miesiącu do wykonywania czynności
związanych z przedmiotem zamówienia;
b) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wykonuje prace wadliwie
niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz warunkami niniejszej
umowy, a także nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
c) zostaje wszczęta likwidacja Wykonawcy.

2.Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający wykazuje opóźnienia w płatnościach faktur
powyżej 30 dni od dnia wymagalności. Nie dotyczy to zalegania z winy Wykonawcy (niedostarczenie
Zamawiającemu faktur, niewłaściwy numer rachunku bankowego, etc.).
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona z której winy
odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust.4 umowy).
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy.
6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.
§ 9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub
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nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia
kar umownych z bieżących faktur. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§ 10.1. Strony ustalają że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wystawieniu faktury w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7
ust. 4 - za każdy dzień zwłoki,
b) za opóźnienie w podjęciu czynności związanych z usuwaniem występujących usterek lub awarii (2
godz.) oraz za opóźnienie w przypadku konieczności bezzwłocznego uwolnienia osób znajdujących
się

w

kabinie

-

w

wysokości

100%

wynagrodzenia

miesięcznego

za

miesiąc

w którym nastąpiła awaria,
c) jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie
zapłaci Zamawiającemu - 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 4.
d) za każdy przypadek nie wykonania usług konserwacji - 20% wynagrodzenia umownego określonego
w § 7 ust. 4.
§ 11.1. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Strony umowy dopuszczają ewentualną zmianę wynagrodzenia wyłącznie w następstwie działań organów
państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
4. Strony zobowiązują się aktualizować w formie aneksu wszelkie zmiany w zakresie oznaczeń
identyfikacyjnych jak np. zmiany siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz innych oznaczeń stron umowy.
5. Każda zmiana umowy musi być dokonana pod rygorem nieważności przez sporządzenie aneksu do
umowy.
§ 12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi i zastosowane materiały na okres
12 miesięcy od wykonania danej usługi. W tym okresie Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest usuwać
wszelkie zgłoszone wady w terminie 2 dni od daty zgłoszenia.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 14. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy
rzeczowo sąd w Zielonej Górze.
§ 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

przeznaczony jest dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5
Nr postępowania DZ.260.34.2018
Zielona Góra, dnia …………………………..

Protokół
(potwierdzenie)
wykonania usługi konserwacji/naprawy dźwigu osobowego ODF 500kg
w budynku przy ul. Zjednoczenia 110 Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o.
Zakres wykonanych prac :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Przegląd konserwacyjny wykonano w zakresie zgodnym z zapisami umowy nr ………………………….
poprzez

kontrolę stanu technicznego urządzeń, zapewniając bezpieczne użytkowanie oraz dokonano

stosownego wpisu do dziennika konserwacji urządzeń.
…………………………………………………………
Imię i nazwisko wykonującego konserwację/naprawę
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………………………………………
Czytelny podpis użytkownika
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