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UMOWA   2/2023 

Zawarta w dniu …............ r. w Czarnem, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zakładem Karnym w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, NIP:843-10-72-221, REGON:

000319925

reprezentowanym przez 

ppłk mgr inż Jacek Chmiel – Dyrektor  Zakładu Karnego 

zwanym dalej Zamawiającym,

a  

                                                , z siedzibą w 

NIP:                                       , REGON: 

reprezentowaną przez:

1. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień

publicznych  w  Zakładzie  Karnym  w  Czarnem  pn.:  Świadczenie  usług  przeglądów  urządzeń  dźwigowych

zlokalizowanych  na  obiektach  Zakładu  Karnego  w  Czarnem  oraz  Zakładu  Karnego  w  Czarnem  Oddział

Zewnętrzny w Szczecinku o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług świadczenie usług przeglądów urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na

obiektach Zakładu Karnego w Czarnem oraz  Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny Szczecinek. Przedmiot

zamówienia obejmuje w szczególności:

• wykonywanie cyklu przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych;

• wykonanie badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych  dla urządzeń dźwigowych;

• wykonanie resursu dla urządzeń dźwigowych;

•  naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych wraz z dostawą części zamiennych  koniecznych do usunięcia awarii.

2. Miejsca wykonywania usługi, napraw wraz w wykazem urządzeń:

1) Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne:

• dźwig osobowy hydrauliczny, Q=630 kg kg, nr ewidencyjny PO7H07228 – Pilawa – 1 szt;

• dźwig osobowy elektryczny cierny, Q=1800 kg, nr ewidencyjny 1334-1 – Techwind – 1 szt;

• dźwig osobowy elektryczny cierny, Q=1800 kg, nr ewidencyjny 1334-2– Techwind – 1 szt;

2) Zakład Karny w Czarnem Oddział Zewnętrzny Szczecinek, ul. Boh. Warszawy 41A, 78-400 Szczecinek: 

• dźwig towarowy, mały, Q=100 kg, typ: EPE-100-R-P, nr ewidencyjny 63587 – Fabryka Urządzeń Dźwigowych

Sochocin – 1 szt.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych, o których mowa  w ust.1 niniejszego paragrafu,

według  harmonogramu  uzgodnionego  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  w  terminie  10  dni  roboczych  od  dnia
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zawarcia umowy.

4. Szczegółowy zakres usług został określony w zaproszeniu do złożenia oferty.

§ 2. Czas trwania

1. Umowa została zawarta na okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych na własny koszt, własnym staraniem, przy użyciu

własnych materiałów, przyrządów, terminowo i z najwyższą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje

co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania przedmiotu umowy.

3. Okresowe przeglądy urządzeń dźwigowych, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1) – 2)  obejmować będą usługi polegające

na wykonaniu  przez  Wykonawcę prac serwisowych zapewniających  prawidłową eksploatację  i  żywotność  urządzeń

dźwigowych, zgodnie z zakresem określonym przez producenta urządzenia 1 raz w miesiącu.

4. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko materiały eksploatacyjne, niezbędne do wykonania prac serwisowych,

takie  jak:  oleje,  smary,  styki  żarówek sygnalizacyjnych i  oświetlenia kabiny,  bezpieczniki,  śruby,  podładki,  czyściwa,

zawleczki i itp.

5.  Prowadzenie  książek  przeglądów  urządzeń  dźwigowych  i  potwierdzanie  w  nich  każdego  przeprowadzonego

przeglądu oraz innych czynności dotyczących urządzeń dźwigowych.

6. Informowania Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane o wszelkich awariach i  usterkach wykraczających

poza zakres umowy.

7. Wykonywanie przeglądów okresowych dopuszczających urządzenia dźwigowe do ruchu na podstawie odrębnych

przepisów – 1 raz w roku.

8. Wykonywanie badań rezystencji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń

ochronnych dla dźwigów – 1 raz w roku.

8. Wykonanie resursu dla każdego z urządzeń dźwigowych.

9. Po zrealizowaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynnosci związane z

realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne, zabrudzone czyściwa celem ich utulizacji   (o lie

wystąpią).

10.  Naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych, o których mowa w  § 1 ust. 2 pkt 1) – 2), obejmują usuwanie przez

Wykonawcą awarii urządzeń  na następujących zasadach:

1) Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń o awarii  przez siedem dni w tygodniu,  przez całą

dobę, na numer telefonu: …..........................., lub na adres e-mail: …..................................;

2) Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy i przedstawienia

propozycji techniczno-cenowej naprawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii, a w

przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia w czasie do 6 godzin;

3) Wykonawca  zobowiązany jest  do  stosowania  oryginalnych  części  zamiennych  bądź  zamienników wysokiej

jakości  pochodzących  od  uznanych  producentów.  Cena  części  zamiennych  nie  może  odbiegać  od

obowiązujących cen rynkowych dla części danego rodzaju.

4) Wszystkie  prace  wykonywane  w  ramach  realizacji  przedmiotu  umowy  będą  prowadzone  przez  osoby

posiadające  aktualne  uprawnienia  wydane  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  do  konserwacji  urządzeń
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dźwigowych ora aktualne uprawnienia kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci o napięciu do 1kV.

11.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę, jego pracowników bądź też

osoby, którym Wykonawca powierzył  wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo

żądać pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający  zapewni  dostęp  pracownikom  Wykonawcy  do  obiektów  i  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się

urządzenia dźwigowe.

2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów zgłaszanych przez Wykonawcę

w okresie realizacji umowy.

§ 5. Wynagrodzenie.

1. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, wynagrodzenie za wykonanie przeglądów okresowych dla wszystkich

urządzeń dźwigowych okreśonych w § 1 ust. 2 pkt 1)-2)  wynosi:......................zł ( słownie: …..........................................).

Wynagrodzenie  to  uwzględnia  koszty  wszystkich  czynności  i  składników  koniecznych  do  należytego  wykonania

przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z dojazdem, zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych.

2.   Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, wynagrodzenie za wykonanie badania rezystancji  izolacji  obwodów

elektrycznych dla wszystkich urządzeń dźwigowych okreśonych w § 1 ust. 2 pkt 1)-2)  wynosi:......................zł ( słownie:

…..........................................).

3. Zgodnie  z  ofertą  złożoną  przez  Wykonawcę,  wynagrodzenie  za  wykonanie  resursu  dla  wszystkich  urządzeń

dźwigowych okreśonych w § 1 ust. 2 pkt 1)-2)  wynosi:......................zł ( słownie: …..........................................).

4. Za pracę pracownika Wykonawcy w miejscach usuwania awari, o których mowa w § 1 ust. 1, obliczonej jako iloczyn

czasu pracy pracownika i godzinowej stawki wynoszącej: …...... .zł ( słownie: …............................. ). Wynagrodzenie to

uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym

koszy dojazdów, noclegówi wynagrodzenia pracownków Wykonawcy.  

5.  Za części zamienne użyte do wykonania napraw awaryjnych urządzeń dźwigowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt

1)-2)- zgodnie z kosztorysem techniczno-cenowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wynagrodzenie to uwzględnia

koszty  wszystkich czynności  i  składników koniecznych do  należytego wykonania  przedmiotu   umowy,  w tym koszt

dostawy części zamiennych.

6. Płatność za wykonanie usługi dokonywana będzie na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu usługi.

7.  Termin  płatności  za  wykonanie  usługi  strony  ustalają  na  30 dni  od  daty  dostarczenia  faktury  do  siedziby

Zamawiającego.

8. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wyrejestrowania z Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca

nie będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem za przegląd danego urządzenia za okres wyłączenia.

§ 6. Nadzór na wykonaniem przedmiotu Umowy.

1. Do nadzorowania, kontaktów wynikających z realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest dla:

a) ZK Czarne – st. kpr. Marcin Stępień, tel 059 833 0792, email: marcin.stepien2@sw.gov.pl
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                         szer. Krzysztof Suchanowski, tel. 059 833 0809, email: krzysztof.suchanowski@sw.gov.pl

b) OZ Szczecinek - plut. Bartosz Tarka, tel. 094 372 91 83, email: bartosz.tarka@sw.gov.pl

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy i kontakty z Zamawiającym jest :

                                                   , tel:                                                   ,email: 

§ 7. Kary umowne.

1.  Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających

z umowy w formie kar umownych z następujących tytułów i wysokościach:

a) 10% całości wynagrodzenia umownego brutto nie zrealizowanej umowy, w przypadku wypowiedzenia albo

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;

b) 10% całości  wynagrodzenia umownego brutto  nie zrealizowanej umowy,  w przypadku gdy Zamawiający

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

c)  2%  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,   za  tę  część

przedmiotu umowy, której opóźnienie dotyczy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia należnych kar umownych, naliczonych

na podstawie noty obciążeniowej przekazanej Wykonawcy.

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.

4. W  razie  naruszenia  przez  Wykonawcę,  w  sposób  rażący  obowiązków wynikających  z  niniejszej  umowy,  mimo

uprzedniego  wezwania,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  powierzenia  wykonania  przedmiotowej  umowy  lub  jej

części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Łączna wysokośc kar umownych mnie może przekroczyć 20% wartośc zamówienia brutto wskazanego w § 5  ust.1.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żadania  odszkodowania  uzupełniajacego,  gdyby  wysokośc  poniesionej

szkody przewyższała wysokośc kar umownych.

§ 8. Wypowiedzenie umowy.

1. Każda  ze  stron  umowy  ma  prawo  do  wcześniejszego  rozwiązania  umowy  za  dwumiesięcznym  okresem

wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia odnosi skutek na koniec miesiąca.

2.  W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca zapewnia ciągłość usługi w okresie wypowiedzenia.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz opisem przedmiotu umowy;

2) Wykonawca nieterminowo realizuje przedmiot umowy w przypadku conajmniej trzykrotnego opóźniania w

realizacji usług;

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy  (odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o

powyższych okolicznościach).

§ 9. Zmiany umowy.

1.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1)  wystąpienia  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizację

przedmiotu umowy
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2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych zmianą:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

b) zmiany danych teleadresowych;

c) obowiązującej stawki VAT

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji  niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie

obowiązującymi  przepisami,  w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”).

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art.

13 i 14 RODO – informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne,

2) Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne,

telefon: 059 833 0801, e-mail: iod_czarne@sw.gov.pl,

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych

uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

f) przekazania dokumentacji do archiwum;

4) odbiorcami danych osobowych będą:

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją

umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy,  w tym w szczególności  w oparciu o art.  2 i  nast.

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty świadczące

usługi audytowe, usługi nadzoru inwestorskiego;

c) inni  administratorzy  danych,  działający  na  mocy  umów  zawartych  z  Zamawiającym  lub  na  podstawie

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

– podmioty świadczące pomoc prawną,

– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,

– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej

umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z

tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia

18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit.

d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku

zamówień współfinansowanych ze środków UE;

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych
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osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

7) osobie fizycznej,  której  dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez

administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy,

a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych

będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy;

9) w  odniesieniu  do  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane  niepozyskane  bezpośrednio  od  osób,  których  dotyczą,  obejmują  w  szczególności  następujące

kategorie  danych:  imię  i  nazwisko,  dane  kontaktowe,  stosowne  uprawnienia  do  wykonywania  określonych

czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest

Wykonawca;

3.  Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób

trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

14  RODO  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  zostały  pozyskane  lub

oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  należy  przedstawiać  Zamawiającemu  każdorazowo  przy

przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dowodów zatrudnienia osób na umowę

o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób

skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować,  w  imieniu  Zamawiającego,  wszystkie  osoby  fizyczne,  których  dane

osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:

1) o  fakcie  przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie,  że dane osobowe będą

Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,

              3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 11.

 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez

upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy złożona w zapytaniu ofertowym.

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

               ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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