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Rozdział II 
Wzór umowy                                               

UMOWA NR ................... 
 

W dniu ………………….2016 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zleceniodawcą", 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

a 

….………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w………………………………………………………………………………….……., 

posiadającym NIP………………………………………..REGON…………………………………., 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………  

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacyjnych instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (zwanych dalej łącznie „urządzeniami") zainstalowanych w 

budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. 

Szturmowej 1/3. 

§ 2  

1. Przedmiot niniejszej umowy ustalony w § 1 obejmuje: 

a) wykonywanie konserwacji okresowych; 

b) dokonywanie dostaw i wymian materiałów eksploatacyjnych; 

c) monitorowanie stanu technicznego oraz diagnozowanie awarii i wykonywanie 

drobnych napraw. 

2. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać 

przeglądu urządzeń objętych niniejszą umową, w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Zleceniodawcy. Z przeglądu Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić 

„Protokół otwarcia", zawierający ocenę stanu technicznego urządzeń i ewentualne 

zalecane czynności naprawcze wraz z wykazem niezbędnych materiałów, i przedłożyć 
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go Zleceniodawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

Koszty wykonania przeglądu i sporządzenia „Protokołu otwarcia" obciążają 

Zleceniobiorcę. 

3. Wszelkie czynności wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest potwierdzić stosownym wpisem w książce serwisowej 

danego urządzenia. 

4. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w pomieszczeniach, w których 

zainstalowane są urządzenia, w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo posprzątać 

pomieszczenia, w których wykonywał prace, bezpośrednio po ich zakończeniu. 

5. Sprzęt i narzędzia oraz materiały ogólnego zastosowania (śruby, uszczelki, bezpieczniki, 

itp.) niezbędne do wykonania prac wynikających z niniejszej umowy zapewnia 

Zleceniobiorca na swój koszt. 

6. Po dokonaniu wymiany Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za utylizację zużytych 

materiałów i niezwłoczne przekazanie Zleceniodawcy karty odpadów. 

§ 3  

1. Zakres i częstotliwość czynności stanowiących przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 

pkt a) i b) niniejszej umowy oraz zestawienie materiałów eksploatacyjnych zawarte są w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 1 pkt a) i b) niniejszej umowy z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. Dokładny termin wykonania czynności Zleceniobiorca zobowiązany 

jest każdorazowo uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Zleceniodawcy - faksem lub 

e-mailem. 

3. Uwzględniona w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wymiana kompletów 

poszczególnych filtrów kieszeniowych uzależniona jest od stopnia ich zanieczyszczenia. 

W ramach czynności wynikających z zakresu przedmiotowego niniejszej umowy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest co miesiąc dokonać oceny stanu filtrów i po 

stwierdzeniu konieczności wymiany zgłosić ten fakt Zleceniodawcy. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zrezygnowania z konserwacji lub wymian lub 

zmniejszenia ich ilości w stosunku do ilości przewidzianych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. Z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia do 

Zleceniodawcy. 

§ 4  

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

a) diagnozowania wszelkich awarii urządzeń objętych niniejszą umową; przez 
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awarię rozumie się każde nieprawidłowe działanie urządzenia; 

b) wykonywania drobnych napraw urządzeń objętych niniejszą umową; za drobne 

naprawy uważane są czynności niezbędne do przywrócenia pełnej sprawności 

technicznej urządzenia, do których nie są wymagane materiały lub wymagane są 

materiały ogólnego zastosowania (np. śruby, uszczelki, bezpieczniki, itp.); 

c) dokonywania comiesięcznych oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń 

objętych niniejszą umową oraz comiesięcznej oceny stanu filtrów, o której mowa 

w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zakończyć naprawę drobną w ciągu 24 godzin od chwili 

zgłoszenia awarii przez Zleceniodawcę. 

3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia awarii wiążącej się z koniecznością wykonania 

naprawy wykraczającej poza zakres określony w ust. 1 pkt 2, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zleceniodawcy protokół zawierający opis awarii 

i niezbędne czynności naprawcze wraz z wykazem i kosztorysem niezbędnych 

materiałów oraz liczbą roboczogodzin potrzebnych do wykonania naprawy. Protokół, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć 

Zleceniodawcy nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez 

Zleceniodawcę. 

4. Przedłużenie terminu zakończenia naprawy określonego w ust. 2 jest możliwe wyłącznie 

z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zleceniobiorcy, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. Wystąpienie Zleceniobiorcy o zgodę na przedłużenie terminu 

zakończenia naprawy musi nastąpić przed upływem terminu określonego w ust. 2, z 

podaniem uzasadnienia przyczyn braku możliwości dochowania ustalonego terminu, a 

także wskazaniem proponowanego nowego terminu zakończenia naprawy. 

 

§ 5  

1. W przypadku wystąpienia awarii wiążącej się z koniecznością wykonania naprawy 

wykraczającej poza zakres określony w § 4 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy, 

Zleceniodawca może zlecić jej wykonanie Zleceniobiorcy. W takim przypadku 

Zleceniobiorca zobowiązany jest zakończyć naprawę w ciągu 48 godzin od chwili 

otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy, przy czym przystąpienie do wykonywania 

naprawy musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania zlecenia. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia naprawy określonego w ust. 1 jest możliwe wyłącznie 

z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zleceniobiorcy, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. Wystąpienie Zleceniobiorcy o zgodę na przedłużenie terminu 

zakończenia naprawy musi nastąpić przed upływem terminu określonego w ust. 1, z 

podaniem uzasadnienia przyczyn braku możliwości dochowania ustalonego terminu, a 
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także wskazaniem proponowanego nowego terminu zakończenia naprawy. 

3. Naprawy wykraczające poza zakres określony w § 4 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy oraz 

materiały niestanowiące materiałów ogólnego zastosowania (śruby, uszczelki, 

bezpieczniki, itp.) lub materiałów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy, w związku z czym Zleceniodawca 

może zakupić je od dowolnego podmiotu. Z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują 

żadne roszczenia do Zleceniodawcy. 

4. Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą stanowić odrębne zamówienia 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6  

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca  

zobowiązany jest: 

1) przedłożyć Zleceniodawcy listę pracowników przydzielonych do wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi 

oraz dokumentacją potwierdzającą formę zatrudnienia. 

2) przedłożyć Zleceniodawcy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Zleceniobiorcę kserokopie umów potwierdzających dysponowanie przez 

Zleceniobiorcę każdym z pracowników wpisanych na listę, o której mowa w pkt 1, 

3) okazać Zleceniodawcy oryginały umów, o których mowa w pkt 2. 

2. Do realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest przydzielić (i wpisać 

na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 1) pracowników wymienionych w ofercie 

przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przydzielenia innej 

osoby niż wymienione w wykazie personelu lub dokonania zmiany pracownika w okresie 

trwania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest przydzielić osobę o nie niższych 

kwalifikacjach niż pracownik, w miejsce którego nowa osoba ma zostać przydzielona, z 

uwzględnieniem ust. 3. 

4. Przed przydzieleniem nowego pracownika Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić 

Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tego pracownika i uzyskać zgodę 

Zleceniodawcy na dopuszczenie proponowanego pracownika do wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji lub nie 

rokujących należytego wykonania obowiązków. 
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§ 7  

1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy: od dnia 4 czerwca 2016 r. do 

dnia 3 czerwca 2018 r. 

2.  Zleceniobiorca rozpocznie świadczenie usług w zakresie urządzeń wymienionych w 

Załączniku nr 1 p. I do IV w dniu ………………….czerwca 2016 r. 

3.  Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. 

4.  Zleceniodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z 

postanowień niniejszej umowy lub nienależytego wywiązywania się Zleceniobiorcy z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Zleceniodawca 

przekaże Zleceniobiorcy pisemną informację o rozwiązaniu umowy z podaniem 

uzasadnienia. 

5.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o odstąpieniu 

od umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na piśmie. 

 

§ 8  

1. Łączne wynagrodzenie, za cały okres umowny, z tytułu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, 

wynosi:………………………zł (słownie:…………….…………………………………złotych) 

brutto 

2. Rozliczenie następować będzie według cen jednostkowych określonych w formularzu 

cenowym złożonym w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, na podstawie faktur 

wystawianych każdorazowo po wykonaniu przez Zleceniobiorcę czynności, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i podpisaniu przez Zleceniodawcę protokołu odbioru, 

zgodnego z zapisami w książkach serwisowych poszczególnych urządzeń. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku 

zmniejszenia ilości konserwacji lub wymian, o czym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, 

oraz w przypadku rozwiązania umowy przed końcem okresu ustalonego w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego należnego Zleceniobiorcy może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.  

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie  przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że 

zmiany wymienione w ust. 4pkt 2–3 będą  wpływały na koszt wykonania zamówienia. 

Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wykaz osób zatrudnionych do realizacji usługi, 

dla których zmiany wymienione w ust. 4 pkt 2–3 mają zastosowania wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana wynagrodzenia w związku z 

okolicznościami, o których mowa w ust. 4 nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie 

udokumentowany wniosek Zleceniobiorcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zleceniodawcy, który zastrzega sobie prawo do odmowy 

dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie będzie spełniał 

warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia 

w związku z okolicznościami o których mowa w ust. 4 wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany  wynagrodzenia wykonawcy. Niezależnie od 

terminu zawarcia aneksu zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

6. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W 

związku ze wskazanymi w ust. 4 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest\o 

kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług. 

 

§ 9  

1. Rozliczenie następować będzie w okresach jednomiesięcznych, z dołu, na podstawie 

faktur wystawianych po podpisaniu przez Zleceniodawcę protokołu odbioru prac 

wykonanych przez Zleceniobiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Dokumentem 

niezbędnym do dokonania przez Zleceniodawcę odbioru prac jest comiesięczny protokół 

oceny stanu technicznego i wykonanych drobnych napraw, sporządzony przez 

Zleceniobiorcę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

każdorazowo przedłożyć Zleceniodawcy w pierwszym dniu roboczym (pon.-piąt.) po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.  

2. Nie wystąpienie w danym miesiącu awarii urządzeń objętych niniejszą umową nie 

powoduje zmniejszenia wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 8 ust. 4. 
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§ 10 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się płacić należne wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowej i wystawionej zgodnie z niniejszą umową faktury, przelewem 

bankowym na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze. 

2. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy. 

3. W przypadku zwłoki w płatności Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę 

ustawowymi odsetkami za zwłokę. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi lub towary objęte niniejszą 

umową, w wynagrodzeniu zostanie uwzględniona stawka podatku VAT obowiązująca w 

dniu powstania obowiązku podatkowego. W związku ze zmianą stawki podatku VAT 

kwoty netto określone w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy pozostają niezmienne, 

natomiast wynagrodzenie brutto może ulec zmianie. 

5. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) każdorazowo w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu czynności, do 

wykonania której Zleceniobiorca jest zobowiązany niniejszą umową (w tym 

również nieterminowe przystąpienie do prac lub nieterminowe przedłożenie 

Zleceniodawcy wymaganego protokołu) - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy 

karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w niniejszej umowie; 

b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę na podstawie § 7 ust. 3 

niniejszej umowy - Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w 

wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) w przypadku rozwiązania umowy z naruszeniem § 7 ust. 2 niniejszej umowy - 

Strona, która rozwiązała umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną w 

wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 12 

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i osób 

trzecich związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Za przeszkolenie w zakresie BHP osób wykonujących czynności wchodzące w zakres 

przedmiotu niniejszej umowy oraz za ewentualne wypadki przy pracy odpowiada 

Zleceniobiorca. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że prace elektryczne będą wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem obowiązującym w Polsce. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe przy 

wykonaniu i w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zleceniodawcę o uszkodzeniu 

lub szkodach, o których mowa w ust. 4, i pokryć wszelkie koszty związane z ich 

usunięciem. 

§ 13 

Zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać na czas obowiązywania niniejszej umowy 

ubezpieczenie od: 

1) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie mniejszą niż 250 000 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

2) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich; 

3) zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót i obiektów, materiałów i 

innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem prac podczas realizacji niniejszej 

umowy; 

4) zniszczenia   własności   prywatnej    spowodowanego   działaniem   lub niedopatrzeniem 

Zleceniobiorcy. 

§ 14 

1. Wniesione przez Zleceniobiorcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania, w wysokości ............................. ……….…………………………zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...złotych) 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zleceniodawca może potrącać należne 

kary umowne. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego 

dnia obowiązywania niniejszej umowy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca może dokonać zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 



Przetarg nieograniczony Nr 26/3/2016 Strona 45 

 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zleceniodawca będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 

 

§ 15 

1. Z ramienia Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy jest: . ................................................................ , nr tel, ....... …………………………. 

nr faksu: ............................................. , e-mail:………………………………………………….. 

2. Z ramienia Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy jest: ………………………………………………....,nr tel…………………………………….. 

nr faksu …………………………….., e-mail:…………………………………………………….. 

§ 16 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie właściwy sąd. 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 19 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

2. Kserokopia oferty przetargowej Zleceniobiorcy, wraz ze wszystkimi załącznikami, 

uzupełnieniami, wyjaśnieniami, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 



Przetarg nieograniczony Nr 26/3/2016 Strona 46 

 

3. Dokumenty przetargowe - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami - służą pomocniczo do interpretacji 

postanowień niniejszej umowy. 

 

Załączniki do umowy: 

• Załącznik nr 1 – Wzór comiesięcznego protokołu oceny stanu technicznego i 

wykonanych drobnych napraw 

• Załącznik nr 2 –  Formularz oferty  przetargowej Zleceniobiorcy 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                      ZLECENIOBIORCA 
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Protokół oceny stanu technicznego i wykonywanych drobnych napraw w okresie …………………………………………………………….                                        Załącznik nr 1 do umowy nr…./2016 

L.p. Lokalizacja Urządzenie Typ Nr fabr. Stan wg. oględzin 
Odczyt filtra 

nawiewu(*) 

Odczyt filtra 

wywiewu(*) 
Stan alarmów 

1. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N7W7  BC020 3024836/65     

2. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N1W1 BC027 3024836/25     

3. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N8W8 Gold 31A G310216     

4. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N11W11 Gold 31A G310215     

5. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N2W2 Gold 21A G210217     

6. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N12W12 Gold 31A G310216     

7. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N10W10 Gold 22A G220255     

8. Budynek A A181 Centrala wentylacyjna N9W9 Gold 22A G220254     

9. Budynek A A025 Centrala wentylacyjna N6 RAKE 03      

10. Budynek A A025 Centrala wentylacyjna N13 RAKE 02      

11. Budynek A A025 Centrala wentylacyjna N4W4 Gold 12A G120229     

12. Budynek A A025 Centrala wentylacyjna NW3 Gold 21A G210218     

13. Budynek A A025 Centrala wentylacyjna N5W5 Gold 21A G210216     

14. Budynek B BP11 Centrala wentylacyjna NW4 Gold 08 C G080052     

15. Budynek B BP03 Centrala wentylacyjna NW3 Gold 20 C G200061     

16. Budynek B BP03 Centrala wentylacyjna NW2 Gold 35C G350014     

17. Budynek B BP21 Centrala wentylacyjna NW1 Gold 40C G400012     

18. Budynek B BD02 Centrala wentylacyjna NW5 Gold 40C G400007     

19. Budynek B BD04 Centrala wentylacyjna NW6 Gold 40C G400028     

20. Budynek B BD04 Centrala wentylacyjna NW7 Gold 40C G400013     

21. Budynek C CP08 Centrala wentylacyjna NW1 Gold 32B G320990     

22. Budynek C CP08 Centrala wentylacyjna NW2 Gold 21B G210797     

23. Budynek C CP08 Centrala wentylacyjna NW4 Gold 32B G320988     

24. Budynek C CP06 Centrala wentylacyjna NW5 Gold 31B G310981     

25. Budynek C CD03 Centrala wentylacyjna NW6 Gold 32B G320991     

26. Budynek C CP14 Centrala wentylacyjna NW7 Gold 32B G320989     

27. Budynek C CD02 Centrala wentylacyjna NW8 Gold 31B G310993     

(*)w centralach typu GOLD wpisać odczyt/granica alarmu np. 62/260 MPa  
Uwagi i drobne naprawy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….         ………………………………………………………………….. 

           Data i podpis przedstawiciela WZ UW                                 Data i podpis serwisanta 
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Załącznik nr 1 do umowy nr…./2016 

Protokół oceny stanu technicznego i wykonywanych drobnych napraw w okresie …………………………………………………………….    
 

L.p. Lokalizacja Urządzenie Stan wg. oględzin Uwagi 

1. 
BP 12/dach zach. C Agregat wody lodowej EMICON RWH772K    

2. 
Dach A (A181) Agregat wody lodowej CLIVET WSAT 2290 nr 1   

3. 
Dach A (A181) Agregat wody lodowej CLIVET WSAT 2290 nr 2   

4. 
Dach A (A181) Wentylatorowa chłodnica glikolu Techair   

5. 
Dach A (A181) Zestaw pomp wody lodowej – maszynownia „A”    

6. 
BP11/12 Zestaw pomp wody lodowej – maszynownia „B”   

7. 
Dach A (A181)/A102 Klimatyzator DAIKIN typ R25DBV11B    

8. 
Dach A (A181)/A101 Klimatyzator DAIKIN typ R45DBV11B   

9. 
Hall zach. B Kurtyna Viento elektryczna   

10. 
Hall zach. C Kurtyna Viento elektryczna   

11. 
Hall wsch. C Kurtyna Viento elektryczna    

Uwagi i drobne naprawy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………….         ………………………………………………………………….. 

           Data i podpis przedstawiciela WZ UW                                 Data i podpis serwisanta 
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Załącznik nr 1 do umowy nr…./2016 

Protokół oceny stanu technicznego i wykonywanych drobnych napraw w okresie …………………………………………………………….    

 

L.p. Lokalizacja Urządzenie Typ Stan wg. oględzin Uwagi 

1.  System wyciągowy     

2.  System wyciągowy    

3.  

Klimakonwektor (fancoil) 

   

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

Uwagi i drobne naprawy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….         ………………………………………………………………….. 

           Data i podpis przedstawiciela WZ UW                                 Data i podpis serwisanta 


