
UMOWANRIOS.7021.1.2019 

Zawarta w dniu 4 stycznia 2019 roku w Brudzewie pomî dzy: 
Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, REGON 311019409 reprezentowan^ przez Pana Cezarego Krasowskiego 
- Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej „Zamawiaj^cego" 
a 
Paiistwenn Roman Zoltowtos i Urszula Wiliiiska - Smotkowska prowadẑ cymi dziatalnosc gospodarcz^ pod nazwci Z.PH.U. „WIZO" z siedzib^ ul. 
Polna 1, 87-800 Wtodawek, NIP 888-00049-21, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej zwanym w dalszej 
tresci umowy „Wykonawcc[", 

^stata zawarta umowa tresd nast̂ pujq̂ cej: 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie przez przedstawicieli Wykonawcy stalej konserwacji i obstugi serwisowej nizej wymienionych 
urẑ dzen znajduĵ cych si? w budynku gminnej hall sportowej w Brudzewie przy ul. Powstaiicow Wlkp.; 

a) centrala wentylacyjna VTSznagrzewnicawodnq î wymiennikiem obrotowym nrfab. 81101430550008; 
b) centralawentylacyjnaVTSznagrzewnicawodn îwymiennikiemobrotowymnrfab. 81101430550009; 
c) szafa sterownicza (2szt.); 
d) zewn?trzne elementy automatyki. 

§ 2 
1. Konserwacja i obstuga serwisowa urz^dzeii okreslonych w § 1 obejmuje w d^u roku 3 wizyty konserwacyjne (1 raz na 4 miesî ce); 
2. Przez wizyt? konserwacyjn^ rozumie si?: 

a) wizyt? podczas ktorej nast?puje sprawdzenie prawidtowosci pracy wszystkich urz^dzeii, czyszczenie urz^dzeii, wymiana koniecznych 
materiatow eksploatacyjnych, kontrola pd^czeh pod wzgl?dem elektrycznym i mechanicznym oraz dokonanie koniecznych czynnosd 
regulacyjnych; 

b) wizyt? podczas ktorej dokonuje si? sprawdzenia prawidtowosd pracy uktadow automatyki i sterowania a w tym czyszczenie wn?trza 
szafy sterowniczej (z aparatur^elektryczn^ i zewn?trznych elementow automatyki, kontroli pd^czeti elektrycznych i mechanicznych. 

3. Przez nagl̂  napraw? senwisow^ rozumie si? interwencj? podj?t̂  przez serwisantow na wezwanie konserwatora technicznego pracuĵ cego dia 
^ uzytkownika urz^dzeii, w wyniku nieprawidlowego dziatania elementow lub calych urz^dzen. 

§ 3 
Zamawiaĵ cy zobowî zany jest do: 
1. Zapewnienia pracownikom Wykonawcy dost?pu do urz^dzeii. 
2. Natychmiastowego zawiadomienia o wyst^ieniu awarii i do wyt̂ czenia urzqdzenia z sieci. 
3. Bieẑ cego kontrolowania pracy urz^dzeii. 
4. Potwierdzenia dowodow wykonania konserwacji. 

§ 4 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosd za ewentualne wypadki spowodowane nieostroznoscî  pracownikow Zamawiaĵ cego lub nieumiej?tnym 
uzytkowaniem urzcidzeii. 

§ 5 
1. Doktadne terminy wizyt b?d^ zawsze uzgadniane przez przedstawicieli stron z kazdorazowym potwierdzeniem przyjazdu przez Wykonawc?, a 

ewentualne zmiany terminow, wynikaĵ ce z warunkow pogodowych lub technicznych, b?d^ uzgadniane z co najmniej 1- tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

2. Przyst^ienie do naglej naprawy serwisowej nast^i najszybdej jak to mozliwe, ale nie pozniej niz w d^u 48 godzin od chwili powiadomienia 
uprawnionego przedstawidela serwisu (powiadomienie ustne wymaga potwierdzenia form^ pisemn^ o zaistniatej nieprawidtowosci w pracy 
urz^dzeii. 

3. Czas w jakim b?dzie wykonana naprawa zaiezny jest od rodzaju uszkodzenia, a w przypadku koniecznosd wymiany cz?sd lub elementffYiie 
b?d̂ cego w posiadaniu zadnej ze stron (w magazynie cz?sci zamiennych) od okresu potrzebnego na sprowadzenie uszkodzonego elsmieriiu. 



§ 6 
1. W sprawach zwî zanych z realizacĵ  niniejszej umowy z Wykonawcy mozna si? kontaktowac telefonicznie lub za pomoĉ  faksu (biuro 

Wykonawcy we Wtoclawku tel./fax (054) 233-86-58) lub z Panem Andrzejem Woznickim- serwisant/automatyk tel. 512-360-607. 
2. Ze strony Zamawiaĵ cego do biez^cych kontaktow zwî zanych z realizacĵ  niniejszej umowy uprawniony jest: 

a) Urẑ d Gminy w Brudzewie - PawelJacaszek tel. 669 826 000 
b) Gospodarz gminnej hall sportowej - Grzegorz Ratajczyk tel. 605 227 290. 

§ 7 

1. Strony ustalajq, ze wynagrodzenie ryczattowe za przegl̂ d i konserwacj? wymienionych w § 1 urẑ dzeh wynosi: 
a) centrala wentylacyjna VTS z nagrzewnica wodn^ i wymiennikiem obrotowym nr fab. 81101430550008 - 470,00zt.+23%VAT/ przeqiad: 
b) centrala wentylacyjna VTS z nagrzewnica wodn î wymiennikiem obrotowym nr fab. 81101430550009 - 470,00zt.+23%VAT/ przeqiad: 
c) filtry 592x592x300 (szt. 8)- 420,00 zl. + 23% VAT/- wymiana przy kazdym serwisie; 
d) materiaty eksploatacyjne (tozyska ,itd.), podlegac b?d^ wymianie wedtug potrzeb po cenie ich zakupu i nie sei wliczone w can? przegladu (w 
razie wymiany materiaty eksploatacyjne zostan^ doliczone do faktury w oddzielnej pozycji). 

2. Wykonanie konserwacji zostanie odnotowane w protokole z wizyty serwisowej lub innym dokumencie, zas poswiadczenie wykonanych 
czynnosci potwierdzonych podpisem Zamawiaĵ cego oznaczac b?dzie automatycznie akceptacj? prac. 

§ 8 
1. Wynagrodzenie za przegl̂ d i konserwacj? urz^dzeii ptatne jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

^ Zaptata wynagrodzenia nast?powac b?dzie na konto Wykonawcy w Banku Kujawsko-Dobrzyiiskim nr rachunku BS o/dz Wtodawek 
749 550 000 320 010 070 328 80001 

3. W razie opoznienia w ptatnosci za faktur? WYKONAWCY przystuguĵ  odsetki ustawowe za kazdy dzieti opoznienia. 

§ 9 
1. Umowa zostata zawarta na czas okreslony pocz^wszy oddnia04.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. 
2. Kazda ze stron moze rozwî zac umow?, po uprzednim 3-miesi?cznym wypowiedzeniu ztozonym na pismie drugiej stronie. 

§10 
Wszelkie zmiany umowy wymagaĵ formy pisemnej pod rygorem niewaznosd. 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umow^ maĵ  zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana postanowieh umowy wymaga pisemnego aneksu. 
3. Do rozstrzygni?da sporow zaistniatych mi?dzy Stronami wtasciwy jest S^d siedziby Zamawiaĵ cego. 
4. Umowa zostata sporẑ dzona w dwoch jednobrzmî cych egzemplarzach, pojednymdiakazdejze Stron. 
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