Załącznik nr 2
UMOWA nr …….. / 2015
zawarta dnia …………… w Czarny Bryńsku
pomiędzy:
Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym z siedzibą w Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno,
NIP: 874-155-85-50
REGON: 871230398
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Lewandowskiego,
a
……………………………………….
………………………………………
……………………………………….
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez ……………………
Zamawiający i Wykonawca łącznie nazwani będą w niniejszej umowie „Stronami”.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 23.06.2015 r.
§1
Przedmiotem umowy jest prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy
schodowej dla niepełnosprawnych, typ OMEGA, nr ewidencyjny: N3003000858, znajdującej się
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie,
Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie).
§2
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ……………… do 31.05.2017 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dokonywania przeglądów konserwatorskich obejmujących w szczególności sprawdzenie działania
wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji oraz
ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia;
b) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1889 i 1890,
z późn. zm.) oraz wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej platformy;
c) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą
starannością oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa;
d) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach kwalifikujących platformę do naprawy.
§4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac będących przedmiotem
umowy wynosić będzie:
……………………………….. (słownie: ……………………………..) zł brutto / miesiąc.
2. Termin płatności wynosi 21 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim
podpisaniu stosownego protokołu.

§5
1. Wykonanie prac wynikających z §3 ppkt 1d, objęte będzie odrębnym wynagrodzeniem ustalonym
pomiędzy Stronami.
2. W przypadku dewastacji, kradzieży, umyślnego uszkodzenia platformy oraz nagłych napraw
awaryjnych wymagających zastosowania nowych części, przywrócenie do pełnej sprawności będzie
wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, po wcześniej otrzymanym od
Wykonawcy kosztorysie.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń w sposób
umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do unieruchomienia platformy i zabezpieczenia jej przed dostępem
osób trzecich w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz powiadomienie o
powyższym Wykonawcę.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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