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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

w sprawie wykonania zadania p.n.: „Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z 

napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób 

niepełnosprawnych)” 

 

§ 1.  

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania .: „Demontaż istniejącego dźwigu, 

dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i 

kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)” 

 
 

Szczegółowy zakres  przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 

 

1) oferta nr z dnia ………………………… 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

 

      

§ 2. 

 

1. Dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną 

dla osób niepełnosprawnych) zostanie dokonana w terminie do ……………..., dostawa dokonana po ……………….. nie 

zostanie przyjęta, a wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Wykonawca. 

2. Odbiór dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób 

niepełnosprawnych) odbędzie się na terenie Zamawiającego. 

3. Odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób 

niepełnosprawnych) dokona komisja, w skład której wejdą osoby wskazane przez Zamawiającego. 

4. Podstawę odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną 

dla osób niepełnosprawnych) stanowi protokół odbioru. 

5. Za dzień odbioru dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla 

osób niepełnosprawnych) uważa się datę podpisania przez osoby o których mowa w ust. 3 protokołu dźwigu 

towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych). 

6. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub nieodpowiadający wymogom określonym w  § 

1 ust 2 pkt, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy spełniającego warunki określone w n/n umowie. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania 

dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.      

 

§ 3. 

 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie dźwigu towarowo-osobowego z napędem 

elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) kwotę: ...................................... 

zł brutto (słownie: 

 

2. Zamawiający dokona zapłaty kwoty brutto za dostarczenie dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i 

kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) na podstawie faktury VAT w terminie do …………….  

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane konto przez Wykonawcę. 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, liczony od 

wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 
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2. W przypadku zwłoki w płatności zobowiązań Zamawiającego, wynikających z § 3 niniejszej umowy – zobowiązuje się 

on zapłacić Wykonawcy odsetki za okres zwłoki od zaległej kwoty, w wysokości ustawowo obowiązującej. 

 

3. Strony ustalają, że niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy o okres dłuższy niż pięć dni, skutkuje 

rozwiązaniem umowy bez konsekwencji finansowo-prawnych dla Zamawiającego. 

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy: 

- gwarancja na dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla 

osób niepełnosprawnych) – 24 miesięcy 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw elementów, które uległy 

niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu. W trakcie eksploatacji dźwigu towarowo-osobowego z napędem 

elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) będzie korzystał z bezpłatnych 

napraw ewentualnych uszkodzeń gwarancyjnych przez 24 miesiące. 

3. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w 

ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element z przedłużeniem jego okresu gwarancji. 

 

 

 

§ 6. 

 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w 

niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla 

Zamawiającego. 

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 – dźwig towarowo-osobowy z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową 

(przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

Kupujący 
 

 

Sprzedawca 
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SPECYFIKACJA dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową 

(przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) 

przeznaczenie dźwig towarowo – osobowy przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych 

oznaczenie przystanków 0; 1; 2 

ilość przystanków 

ilość dojść (ilość drzwi szybowych) 

ilość drzwi kabinowych 

wysokość podnoszenia 

3 

3 szt. 

1 szt. 

8,15 m 

udźwig 

prędkość dźwigu 

min. 1600 kg./21 osób 

min. 0,50 m/s (z płynną regulacją) 

KABINA  

typ kabiny nieprzelotowa 

wymiary kabiny (Sk x Gk x Hk): 1850x2300x2000 (mm) 

drzwi kabinowe automatyczne, centralne min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm) 

drzwi szybowe automatyczne, centralne min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm) 

WYKONANIE KABINY, DRZWI 

KABINOWYCH I SZYBOWYCH 

 

wykonanie kabiny blacha nierdzewna 

drzwi kabinowe blacha nierdzewna 

drzwi szybowe 

rama kabiny  

blacha nierdzewna 

dostosowana do pracy na 2 prowadnicach 

STEROWANIE  

rodzaj sterowania mikroprocesorowe zbiorcze 

sterowanie kabiny  kaseta w kabinie i na przystankach 

OBSŁUGA  

obsługa dźwigu  nie wymaga stałej obsługi 

NAPĘD  

napęd 

maszynownia 

elektryczny 

bez maszynowni, wciągarka posadowiona w górnej części szybu 

 

WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY: 

• cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej 

• poręcze ze stali nierdzewnej 

• odboje ze stali nierdzewnej 

• oświetlenie energooszczędne 

• oświetlenie awaryjne 

• wentylator elektryczny 

• stacyjka blokady drzwi 

• kaseta dyspozycyjna z przyciskami, z grafiką Braille’a, umieszczone na ścianie bocznej; przyciski: dyspozycyjny, 

otwieranie i zamykanie drzwi, włącznik wentylatora, alarm 

 

ELEMENTY SYGNALIZACJI: 

• kasety w kabinie i na przystankach 

• wskazanie piętra w kabinie i na przystankach 

• informacja głosowa o przybyciu kabiny na wybrany przystanek 

• interkom 

• sygnał dźwiękowy 
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Cena Netto  

                                      PLN 
Cena Brutto  

                                       PLN 
 

 
 
 

………………………………………. 
                                                                                                                 pieczątka i podpis  

 

 

UWAGA: Wszystkie nazwy przedmiotów zamówienia lub nazwy ich elementów, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte 

w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do specyfikacji należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych 

równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia. 


