
Wzór 
 

UMOWA nr ……… 

 

zawarta w Białymstoku w dniu ……… pomiędzy: 

 

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1, NIP  

9662117220,   REGON 050658640, w imieniu którego występuje Zespół Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku 

(15-879) przy ul. Stołecznej 21 

reprezentowanym przez: 

Renatę Frankowską – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa  

w Białymstoku 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 

……………… z siedzibą ……………………… NIP ………,  REGON ……….  

reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

o następującej treści:      

 

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:: 

1. konserwacji: 2 dźwigów z napędem hydraulicznym (jeden dźwig o udźwigu 400 kg oraz 

jeden dźwig o udźwigu 1800 kg) produkcji GMV, o nr fabrycznych (odpowiednio) 

35944/Z200282ZYC i 295/ZUD. Zainstalowanych w budynku Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18, 

2. wykonaniu raz w roku pomiarów elektrycznych urządzeń wymienionych w ust.1, zgodnie 

z Rozporządzeniem M. P. i T.  z dn. 30.10.2018r, Dz. Ustaw z dn. 21.11.2018,  poz. 

2176. 

 

§ 2 

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. utrzymania urządzenia w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, 

bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, 

2. usuwania awarii urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili powiadomienia przez 

Zleceniodawcę,  

3. w szczególnych przypadkach przyjazd  po zgłoszeniu 

4. poddawania urządzenia przeglądowi nie rzadziej niż raz na 30 dni, 

5. przestrzegania przepisów Dozoru Technicznego i instrukcji konserwacji.  

 



§ 3 

Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy bieżące, Zleceniobiorca wykonuje od 7.00 do 

15.00 a w szczególnych przypadkach poza tym czasem.   

§ 4 

W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1. zapewnienia Zleceniobiorcy swobodnego dostępu do urządzenia, 

2. używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i przepisami eksploatacyjnymi, 

3. zatrzymania urządzenia z chwilą stwierdzenia usterki zagrażającej urządzeniu lub 

eksploatującemu, do czasu przybycia przedstawicieli Zleceniobiorcy, 

4. usuwanie usterek budowlanych zgłaszanych przez Zleceniobiorcę 

5. wystawienia dodatkowego odpowiedniego zlecenia na wykonanie naprawy, w przypadku 

stwierdzenia przez przedstawiciela Zleceniobiorcy bądź inspektora Dozoru Technicznego 

konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza zakres umowy na konserwację. 

 

§ 5 

1. Z tytułu prowadzenia konserwacji opisanej w § 1 ust. 1, Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kwotę w wysokości ………. zł  słownie (……… 

złotych), w tym: cena netto ………… zł i podatek VAT w wysokości ………… zł., przy 

czym:    

a) dźwig dla osób niepełnosprawnych Home Lift – …… zł brutto 

b) dźwig towarowo-osobowy 1800 kg – ….. zł brutto 

2. Z tytułu wykonania pomiarów określonych w w § 1 ust. 2 Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy ………. zł  słownie (……… złotych), w tym: cena netto ………… zł i 

podatek VAT w wysokości ………… zł za każdy roczny przegląd 2 dźwigów 

3. Wymieniona cena nie obejmuje, opłat związanych z opłatami Urzędu Dozoru 

Technicznego.   

 

§ 6 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało raz w miesiącu w oparciu                  

o wystawiane przez Zleceniobiorcę faktury. 

Dane do faktury: 

NABYWCA: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, 

REGON 050658640, 

ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, 

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21. 

2. Faktury będą płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

 

§ 7 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem urządzenia. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na okres od 01.09.2021 r. do 30.08.2024 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy Sąd    

dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

         Zleceniodawca:                                                                         Zleceniobiorca: 


