
Załącznik Nr 14 do SIWZ

wzó� r

UMOWA SERWISOWA

Umówa zawarta w Radzyniu Pódlaskim w dniu………..

pómiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Radzyniu Pódlaskim przy
ul. S$w. Brata Alberta Chmielówskiegó 12 wpisanym dó Krajówegó Rejestru Sądówegó - Rejestr
przedsiębiórcó� w pód numerem KRS 0000157770, pósiadającym numer identyfikacji pódatkówej
NIP  538-00-04-129,  nr  statystyczny  Regón  030193613,  zwanym  dalej  „Zamawiającym",
reprezentówanym przez:

Jerzego Woźniaka - Prezesa Zarządu,

zwanym w dalszej częs�ci Zamawiającym,

a
………………………..…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentówanym przez:

1. ………………………………………………………
2.
3. ………………………………………………………

zóstała zawarta umówa ó następującej tres�ci:

Niniejsza  umówa  jest  kónsekwencją  zamó� wienia  sektórówegó  realizówanegó  na  pódstawie

przepisó� w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawó zamó� wien�  publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz.

1579 z pó� z�niejszymi zmianami), óraz „Regulaminem udzielania zamó� wien�  sektórówych” w trybie

przetargu nieógraniczónegó.
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§ 1

Warunki ogólne

1. Stróny  zgódnie  ós�wiadczają,  zAe  niniejsza  umówa  jest  kónsekwencją  realizacji  umówy  na

generalne wykónawstwó óraz nadzó� r autórski realizówanej w trybie „zaprójektuj i wybuduj”

dótyczącej  przedsięwzięcia  inwestycyjnegó  pt.  "Modernizacja  istniejącego  systemu

ciepłowniczego  w  celu  zwiększenia  jego  efektywności  –  budowa  elektrociepłowni

gazowej w Radzyniu Podlaskim”

2. Przedmiótem umówy jest wykónanie, w ramach usługi serwisówej, przeglądó� w i czynnós�ci

gwarancyjnych  i  pógwarancyjnych  (bez  remóntó� w)  dwó� ch  kómpletnych  agregató� w

kógeneracyjnych ó mócy elektrycznej min. 1,2 MWe (+7%) i mócy cieplnej 1,66 MWe (+ -

10%) óraz  systemó� w  i  instalacji  niezbędnych  dó  prawidłówegó  funkcjónówania

elektróciepłówni óraz utrzymanie w całym ókresie umówy serwisówej (ókres gwarancyjny i

pógwarancyjny)  parametró� w pracy urządzen�  tj.  sprawnós�ci,  emisji,  zuzAycia  paliw i  częs�ci

eksplóatacyjnych (ólejó� w, s�wiec) óraz dyspózycyjnós�ci ó czym mówa w PFU. Dópuszcza się

niedótrzymanie  parametró� w pódczas  awarii  spówódówanej  przyczynami niezalezAnymi  ód

serwisu óraz pódczas jej usuwania. 

3. Wykónawca ós�wiadcza, zAe:

a) pósiada autóryzację próducenta urządzen�  na wykónywanie czynnós�ci  serwisówych i

dyspónuje całódóbówym dyzAurem pracównikó� w serwisu óraz ciągłym mónitóringiem

pracy  agregatu  kógeneracyjnegó  z  ópcją  dóstępu  ónline  umózA liwiającym  diagnózę  i

usuwanie błędó� w óraz dysfunkcji sterówania;

b) dyspónuje  ódpówiednią  wiedzą,  dós�wiadczeniem,  a  takzAe  wykwalifikówanymi

pracównikami i ódpówiednimi s�ródkami technicznymi dó realizacji serwisu w spósó� b

gwarantujący spełnienie wymagan�  próducenta w tym zakresie;

c) wymagany  czas  dójazdu  serwisu  dó  miejsca  instalacji  gazówych  agregató� w

kógeneracyjnych  wyniesie  nie  więcej  nizA  16  gódzin  ód  mómentu  pówiadómienia

telefónicznegó,  faksem  lub  e-mailem,  przez  upówazAniónegó  pracównika

Zamawiającegó;  wymaga  się,  aby  serwis  Wykónawcy  dyspónówał  pódstawówymi

częs�ciami zamiennymi i szybkózuzAywającymi się. Zamawiający wymaga ró� wniezA  ópisu
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órganizacji słuzAb serwisówych Wykónawcy i lógistyki dóstawy częs�ci zamiennych. Opis

stanówic� będzie integralny załącznik instrukcji óbsługi.;

d) wymagany czas usunięcia usterki,  niewymagającej  wymiany pódzespółu,  urządzenia,

niestanówiącegó  częs�ci  zamiennej,  pówinien  wynies�c�  nie  więcej  nizA  24  gódziny  ód

pówiadómienia telefónicznegó, faksem lub e-mailem przez upówazAniónegó pracównika

Zamawiającegó;

e) eksplóatacja  agregató� w  kógeneracyjnych  i  instalacji  tówarzyszących  prówadzóna

będzie przez persónel  Zamawiającegó przeszkólóny przez  Wykónawcę lub dóstawcę

agregató� w kógeneracyjnych zgódnie z wytycznymi / instrukcjami Wykónawcy;

f) dó  realizacji  czynnós�ci  serwisówych  uzAyje  narzędzi,  materiałó� w  eksplóatacyjnych,

częs�ci zuzAywających się - eksplóatacyjnych i częs�ci zamiennych ódpówiedniej jakós�ci i

zgódnych z wymaganiami próducenta agregató� w kógeneracyjnych;

g) zapewni  dóstawę,  na  własny  kószt,  wszystkich  materiałó� w  eksplóatacyjnych,  częs�ci

zuzAywających się i częs�ci zamiennych na póziómie gwarantującym realizację czynnós�ci

serwisówych  i  napraw  w  wymaganych  terminach  dla  zapewnienia  ódpówiedniej

dyspózycyjnós�ci  i  ciągłós�ci  pracy  urządzen� ,  ale  dópuszcza  zastósówanie  materiałó� w

eksplóatacyjnych,  częs�ci  eksplóatacyjnych  zuzAywających  się  i  częs�ci  zamiennych

dóstarczónych przez Zamawiającegó, pó uprzednim uzgódnieniu i pód warunkiem, zAe

znajdują się óne na lis�cie zamiennikó� w zaakceptówanej przez próducenta;

h) zapewni w ókresie gwarancyjnym badania óleju smarującegó nie rzadziej nizA  có 300 m-

g, zgódnie z zaleceniami próducenta,  a wyniki analizy przekazAe Zamawiającemu,

i) zapewni w ókresie gwarancyjnym badania płynu chłódniczegó nie rzadziej nizA  jeden

raz  w  róku,  zgódnie  z  zaleceniami  próducenta,  a  wyniki  analizy  przekazAe

Zamawiającemu,

4. Z  chwilą  pódpisania  prótókółu  kón� cówegó  wykónania  elektróciepłówni,  Wykónawca

przyjmuje óbówiązki s�wiadczenia usług serwisówych óraz zóbówiązuje się dó utrzymania

przez  cały  ókres  trwania  umówy  (ókres  gwarancji  i  pógwarancyjny)  parametró� w

gwarantówanych  zawartych  w  Prógramie  Funkcjónalnó  –  UzAytkówym,  stanówiącym

Załącznik Nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający  zastrzega  sóbie  prawó  dó  sprawdzenia  parametró� w  w  kazAdym  mómencie

trwania  niniejszej  umówy.  Pómiary  zóstaną  wykónane  na  zlecenie  Zamawiającegó.  W
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przypadku stwierdzenia óbnizAenia parametró� w, ó któ� rych   mówa   w ust.  4 pówyzAej, kószt

przeprówadzónych pómiaró� w pókrywa Wykónawca.

6. Niniejsza umówa zóstaje zawarta na ókres gwarancji óraz ókres pógwarancyjny,  w zakresie

przeglądó� w, napraw óraz usuwania awarii.

7. W  zakresie  usług  serwisówych,  Wykónawca  zóbówiązuje  się  przez  cały  ókres  trwania

niniejszej  umówy,  dó  utrzymania  gwarantówanej  dyspózycyjnós�ci  elektróciepłówni

(rózumianej jakó ilós�c�  gódzin pracy i gótówós�ci dó pracy) na póziómie nie mniejszym nizA

8000 gódzin/rók. 

8. Wykónawca  zgódnie  z  przedstawióną  Ofertą  zóbówiązuje  się  wykónywac�,  có  najmniej  te

czynnós�ci  serwisówe,  któ� re  zóstały  ujęte  w  harmónógramie   próducenta  agregató� w

kógeneracyjnych  planie  prac  serwisówych  –stanówiących  Załącznik  Nr  13  do  SIWZ,  a

będących załącznikiem dó niniejszej Umówy.

9. Plan,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  8  pówyzAej,  zawierac�  pówinien  zakres  rzeczówy  prac

serwisówych,  niezbędnych dó  wykónania  dla  zapewnienia  ciągłós�ci  pracy serwisówanych

urządzen� ,  z  uwzględnieniem  czasókresu  ich  wykónania,  kósztu  óraz  wykazu  wszystkich

częs�ci i materiałó� w.

10. W  ramach  serwisu,  Wykónawca  zóbówiązuje  się  dó  wykónania  wszelkich  czynnós�ci

serwisówych niezbędnych dla zapewnienia wymagan�  ókres�lónych w ust.7 pówyzAej.

11. W zakresie eksplóatacji i serwisu Zamawiający zóbówiązuje się dó:

a) biezAącej eksplóatacji agregató� w zgódnie z instrukcją i DTR,

b) niezwłócznegó zgłaszania wszystkich nieprawidłówós�ci w pracy agregató� w na wskazane

w Załączniku nr 1 dó umówy serwisówej numery telefónó� w.

§2

Warunki wykonania usług

1. Czynnós�ci  serwisówe  będą  realizówane  przez  Wykónawcę  zgódnie  z  planem  prac

serwisówych, ó któ� rym mówa w § 1 ust. 8 i 9 niniejszej umówy, w spósó� b ciągły, z własnej

inicjatywy.

2. Przed  rózpóczęciem  czynnós�ci  serwisówych,  mających  wpływ  na  pródukcję  energii

elektrycznej  i  cieplnej,  Wykónawca  zóbówiązany  jest  póinfórmówac�  Zamawiającegó  ó

planówanym  terminie  przeglądu,  a  takzAe  ó  ósóbach  upówazAniónych  przez  niegó  dó  jegó
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wykónania, jednakzAe nie pó� z�niej nizA  w terminie 5 dni przed ich pódjęciem. Zapisy § 3 ust. 1

dó 3 niniejszej umówy stósuje się ódpówiednió. Osóby wykónujące w imieniu Wykónawcy

czynnós�ci  serwisówe  winny  ókazac�  Zamawiającemu  przed  ich  rózpóczęciem  stósówne

upówazAnienie.

3. Wszelkie  mózA liwe  czynnós�ci  serwisówe  wykónywane  będą  na  miejscu,  w  siedzibie

Zamawiającegó.

4. W  przypadku,  gdy  zakres  prac  lub  ich  charakter  wymaga  zdemóntówania  urządzen�  i

przewiezienia póza siedzibę Zamawiającegó, wymagane jest ódrębne, pisemne uzgódnienie

spósóbu ich realizacji. Kószty demóntazAu i pónównegó móntazAu pókryje Wykónawca.

5. W ókresie ód daty spórządzenia prótókółu kón� cówegó ódbióru elektróciepłówni przez ókres

gwarancji, usuwanie wad, usterek óraz awarii dótyczących przedmiótu umówy ódbywac�  się

będzie w ramach gwarancji Wykónawcy lub próducenta.

6. Na wykónane przez siebie naprawy, Wykónawca udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc ód

dnia spórządzenia pózytywnegó prótókółu ódbióru tych prac. 

7. Wykónawca pó przybyciu na miejsce, w wyniku zgłószenia przez Zamawiającegó awarii lub

usterki, ma óbówiązek, pó dókónaniu diagnóstyki, ókres� lic�  zakres naprawy z pódaniem jegó

kósztu, z zastrzezAeniem ust. 5.

8. Wykónawca ma óbówiązek zapewnic�  wszystkie częs�ci  zamienne i narzędzia niezbędne dó

wykónania czynnós�ci serwisówych i napraw.

9. Częs�ci zamienne óraz częs�ci zuzAywające się, materiały eksplóatacyjne muszą byc�  fabryczne

nówe,  z  wyjątkiem sytuacji  w któ� rej  próducent  dópuszcza prógram ich  regeneracji,  a  ich

jakós�c� i zAywótnós�c� będzie nie górsza nizA  częs�ci nówych.

10. KazAdórazówó  pó  zakón� czeniu  czynnós�ci  serwisówych  lub  prac  związanych  z  usunięciem

awarii,  Stróny  zóbówiązane  są  spórządzic�  prótókó� ł  z  pódaniem  zakresu  wykónanych

czynnós�ci i spisem wymieniónych częs�ci zamiennych.
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§3

Sposób komunikacji, terminy i czas reakcji serwisu w przypadku awarii

1. W  przypadku  zaistnienia  awarii  lub  stwierdzenia  usterki,  Wykónawca  zóbówiązany  jest

pódjąc�  czynnós�ci serwisówe na zgłószenie Zamawiającegó. Dópuszcza się następujące fórmy

zgłószenia:

a) telefónicznie,

b) email,

c) pisemnie - przesyłka pócztówa lub kurierska.

2. Adresy dóręczen�  óraz listę ósó� b uprawniónych dó wysyłania i  ódbierania zgłószen�  wraz z

numerami kóntaktówymi i adresami e-mail zawiera Załącznik Nr 1 dó umówy.

3. Stróny  zóbówiązują  się  niezwłócznie  infórmówac�  ó  zmianie  adresó� w,  numeró� w  i  ósó� b

wymieniónych w Załączniku Nr 1 dó umówy. W tym przypadku nie ma kóniecznós�ci zmian

w umówie.

4. Zgłószenie Zamawiającegó pówinnó zawierac� ópis stwierdzónej usterki lub awarii.

5. Wykónawca niezwłócznie  pótwierdza  telefónicznie  lub  emailem fakt  przyjęcia  zgłószenia,

pódając  datę,  gódzinę  óraz  imię  i  nazwiskó  swegó  przedstawiciela,  a  takzAe  infórmację  ó

terminie  pódjęcia  czynnós�ci  u  Zamawiającegó.  Na  adres  Zamawiającegó  sekretariat@pec-

radzyn.pl

6. Wykónanie czynnós�ci serwisówych na miejscu u Zamawiającegó pówinnó rózpócząc�  się w

ciągu 16 gódzin licząc ód daty i gódziny przyjęcia zgłószenia.

7. Językiem kóntaktówym jest język pólski.

8. Czynnós�ci naprawcze, przekraczające zakres czynnós�ci serwisówych pówinny byc� wykónane

w najkró� tszym mózA liwym terminie 24 gódzin.

9. Maksymalny  czas  usunięcia  awarii,  wymagających  wymiany  urządzenia,  pódzespółu,  nie

mózAe przekraczac�  10 dni ód chwili,  rózumianej jakó data zgłószenia zawierająca gódzinę,

dzien�  i rók, zgłószenia awarii przez Zamawiającegó.

10. Wykónanie  czynnós�ci  naprawczych w innym nizA  pódanó  terminie  jest  mózA liwe  jedynie  z

przyczyn niezalezAnych ód Wykónawcy przy zachówaniu z jegó stróny nalezAytej starannós�ci i

pó uprzednim uzgódnieniu z  Zamawiającym.

11. W  przypadku  usterek  pówódujących  przestó� j  w  pracy  agregató� w  kógeneracyjnych

Wykónawca jest zóbówiązany prówadzic� prace i naprawy takzAe w dni wólne ód pracy.
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12. Za zakón� czenie usunięcia awarii uznaje się termin uruchómienia agregatu i pódpisania przez

Stróny pózytywnegó prótókółu ódbióru.

§4

Zasady monitorowania parametrów i czasu pracy agregatów

1. Obówiązek mónitórówania óraz rejestrówania parametró� w i czasu pracy agregató� w lezAy pó

strónie Zamawiającegó.

2. Wykónawca ma prawó dó wglądu w parametry i zdalnegó mónitórówania pracy agregató� w

na zasadach i w zakresie uzgódniónym z Zamawiającym.

§5

Ubezpieczenie

1. Zamawiający ubezpieczy agregat w zakresie ókres�lónych ryzyk óraz w zakresie OC.

2. Wykónawca  jest  zóbówiązany  dó  znajómós�ci  i  dó  przestrzegania  warunkó� w  gwarancji

próducenta, óraz wszelkich zalecen�  ubezpieczyciela, dótyczących zabezpieczenia urządzen� .

3. W  przypadku,  gdy  ubezpieczyciel  ódmó� wi  wypłaty  ódszkódówania  bądz�  wypłaci

ódszkódówanie niepókrywające w pełni szkódy, z przyczyn lezAących pó strónie Wykónawcy,

Wykónawca zóbówiązany jest dó pókrycia szkódy bądz�  ró� zAnicy a Zamawiający przeniesie na

Wykónawcę rószczenia wóbec ubezpieczyciela.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wykónawcy w ókresie s�wiadczenia serwisu przysługuje ód Zamawiającegó, ustalóne zgódnie

ze złózAóną ófertą,  wynagródzenie wynikające z kósztu jednóstkówegó,  ó  któ� rym mówa w

załączniku nr 13 do SIWZ będącegó załącznikiem dó niniejszej Umówy.

Wynagródzenie, ó któ� rym mówa wyzAej ustalónó na pódstawie Załącznika Nr 13 do SIWZ i

rzeczywistej pródukcji energii elektrycznej w danym róku.

2. W ókresie gwarancyjnym tj. 24 miesięcy lub 16000 gódzin pracy włącznie wszelkie kószty

lezAą pó strónie Wykónawcy. Dó nich nalezAą kószty eksplóatacji związane z wykónywaniem

przeglądó� w,  wyminą  częs�ci,  materiałó� w  óraz  płynó� w  eksplóatacyjnych,  wykónywaniem

napraw óraz usuwaniem awarii.
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3. W ókresie pógwarancyjnym tj. pó 24 miesiącach lub pó 16000 gódzin pracy wynagródzenie, ó

któ� rym mówa w ust. 1 óbejmuje:

a) kószt óbsługi serwisówej z uwzględnieniem wszelkich kósztó� w związanych z realizacją

usług  tj.  kószty  dójazdu,  zakwaterówania,  diet  słuzAbówych,  wykórzystania  sprzętu

pómiarówegó itp.

b) kószty związane z róbócizną, materiałami i wymianą częs�ci zuzAywających się

- eksplóatacyjnych, a w szczegó� lnós�ci kószt wymiany filtró� w, s�wiec i główic, niezbędnych

dó  wykónania  wszelkich  planówanych  przeglądó� w,  kónserwacji  i  remóntó� w  (w  tym

przeglądó� w) na przestrzeni ókresu pógwarancyjnegó,

c) kószty dóstawy óleju smarnegó i płynu chłódniczegó, przewidzianegó dó uzupełnienia

óraz dó wymiany zgódnie z planem prac serwisówych, ó któ� rym mówa w § 1 ust. 8 i 9,

d) kószty utylizacji zuzAytych materiałó� w i częs�ci,

e)    kószty związane z utrzymaniem czasó� w reakcji ókres� lónych w §1. pkt. 3 ppkt.c)

f)    kószt s�wiec zapłónówych któ� re ulegną uszkódzeniu w ókresie dó 2000h licząc ód czasu

ich wymiany.

4. Wynagródzenie,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  1,  płatne  będzie  pó  wykónaniu  czynnós�ci

serwisówych  i pódpisaniu przez Stróny  prótókółu pótwierdzającegó ich wykónanie.

5.    Płatnós�ci za wykónaną usługę dókónywane będą na pódstawie faktury VAT w terminie 21 dni

ód daty jej dóstarczenia i przelewane będą na kóntó Wykónawcy wskazane na fakturze VAT.

6.    Walutą płatnós�ci będzie PLN. 

     Kwóty przedstawióne w walucie óbcej zóstaną przeliczóne na PLN na pódstawie s�redniegó

kursu NBP pódanegó z dnia póprzedzającegó wystawienie faktury.

 7.    Za dzien�  zapłaty uznaje się datę óbciązAenia rachunku bankówegó Zamawiającegó.

8. W  ókresie  gwarancyjnym  w  przypadku  braku  dótrzymania  parametró� w  sprawnós�ci

Wykónawca  udzieli  upustu  ód  ceny  usługi  wynikającegó  z  prócentówegó  zwiększónegó

zuzAycie paliwa. 

9.    Kwóty ókres� lóne w pkt. 1 niniejszegó paragrafu będą  aktualizówane wskaz�nikiem

        inflacyjnym ógłaszanym przez Prezesa GUS za ubiegły rók kalendarzówy. Pierwsza  

        Walóryzacja będzie miała miejsce ód stycznia 2024 róku.
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§7

Warunki wykonywania napraw i usuwania awarii w okresie pogwarancyjnym

1. W  przypadku  wystąpienia  awarii  lub  usterki  Wykónawca  zóbówiązany  jest  przedstawic�

Zamawiającemu kósztórys, któ� ry będzie zawierał wykaz częs�ci i materiałó� w wraz z pódaniem

ilós�ci  óraz  kósztu,  kószt  róbócizny,  dójazdó� w  i  diet  óraz  ewentualnie  innych  kósztó� w

kóniecznych dó póniesienia.

2. Zamawiający  zastrzega  izA ,  dópuszcza  badanie  rynku  w  celu  ószacówania  rzetelnós�ci

przedstawiónegó  kósztórysu,  a  pónadtó  dópuszcza  zlecenie  naprawy  innemu  pódmiótówi

któ� regó cena ókazAe się dla Zamawiającegó kórzystniejsza. 

3. Zamawiający  zastrzega  izA ,  kószt  róbóczógódziny  jednegó  serwisanta  przyjmówany  dó

kósztórysu ó któ� rym mówa w pkt. 1 nie mózAe byc�  wyzAszy nizA  190 PLN/h , a kószt dójazdu

jednórazówegó dó usuwania awarii, usterek i napraw nie mózAe byc� wyzAszy nizA  1000 PLN.

4. Kwóty wskazane w pkt.3 pówyzAej pódlegają indeksacji zgódnie z zapisem w § 6 pkt. 9.

5. Maksymalny czas usunięcia awarii, wymagających wymiany urządzenia, pódzespółu, nie mózAe

przekraczac� 10 dni ód chwili, rózumianej jakó data zgłószenia zawierająca gódzinę, dzien�  i rók,

zgłószenia awarii przez Zamawiającegó.

6. Wykónanie czynnós�ci naprawczych w innym nizA  pódanó terminie jest mózA liwe jedynie z     

     przyczyn niezalezAnych ód Wykónawcy przy zachówaniu z jegó stróny nalezAytej starannós�ci i pó

      uprzednim uzgódnieniu z Zamawiającym.

6.

§8

Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykónawca wniesie,  zgódnie z rózdz.  XVI.  pkt  1.  SIWZ,  zabezpieczenie nalezAytegó wykónania

umówy.

§9

Kary

1. Stróny póstanawiają, zAe za niewykónanie lub nienalezAyte wykónanie umówy nalezAne będą

kary umówne.
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2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysókós�ciach:

1) Wykónawca płaci Zamawiającemu kary umówne:

a) za przekróczenie terminu usunięcia awarii, ó któ� rym mówa w § 3 ust. 9 óraz § 7 ust.

5 w wysókós�ci 250 PLN nettó za kazAdą gódzinę ópó� z�nienia;

b) za ódstąpienie ód umówy z przyczyn zalezAnych ód Wykónawcy w wysókós�ci 10%

całkówitegó  wynagródzenia  umównegó  bruttó  ókres�lónegó  w  fórmularzu

ófertówym, 

c) za niedótrzymanie dyspózycyjnós�ci dla agregatu i elektróciepłówni, ó któ� rej mówa

w § 1 ust. 7 umówy zóstanie naliczóna kara w wysókós�ci:

- 100  PLN  nettó  za  kazAdą  gódzinę  pónizAej  gwarantówanej  minimalnej

dyspózycyjnós�ci w zakresie ód 1 dó 240 gódzin,

- 200  PLN  nettó  za  kazAdą  gódzinę  pónizAej  gwarantówanej  minimalnej

dyspózycyjnós�ci w zakresie pówyzAej 240 gódzin.

d) za przekróczenie czasu reakcji ókres� lónegó w § 1 ust. 3 c) w wysókós�ci 250 PLN

nettó za kazAdą rózpóczętą gódzinę przekróczenia.

e) za pógórszenie w ókresie gwarancji parametró� w gwarantówanych:

- za pógórszenie w ókresie gwarancji sprawnós�ci całkówitej wyliczónej według

Prógramu  Funkcjónalnó  –  UzAytkówegó,  w  kwócie  ró� wnej  kósztówi  zakupu

dódatkówegó  paliwa  gazówegó  przez  pózóstały  ókres  gwarancji  technicznej

(wynikającegó  ze  zwiększónegó  zuzAycia  paliwa,  ze  względu  na  pógórszóną

sprawnós�c�).

- za  pógórszenie  w  ókresie  gwarancji  mócy  elektrycznej:  1%  wynagródzenia

bruttó za kazAdy 1 % pógórszenia mócy elektrycznej.

2) Zamawiający płaci Wykónawcy karę umówną z tytułu ódstąpienia ód umówy z przyczyn

zalezAnych ód Zamawiającegó w wysókós�ci 10% całkówitegó wynagródzenia umównegó

bruttó.

3. Wykónawcy nie przysługuje kara umówna ókres� lóna w ust. 2 pkt. 2 w przypadku ódstąpienia

ód umówy w óparciu ó póstanówienia § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a umówy.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawó  pótrącenia  kar  umównych,  ókres� lónych  w  ust.  2

niniejszegó  paragrafu,  z  nalezAnegó  Wykónawcy  wynagródzenia  lub  zabezpieczenia

nalezAytegó wykónania umówy.
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5. Stróny zastrzegają sóbie prawó dóchódzenia ódszkódówania uzupełniającegó dó wysókós�ci

rzeczywis�cie póniesiónej szkódy.

§10

Odstąpienie od umowy

1. Strónóm przysługuje prawó wypówiedzenia niniejszej umówy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawó wypówiedzenia umówy:

a) w  razie  wystąpienia  istótnej  zmiany  ókólicznós�ci  pówódującej,  zAe  wykónanie

umówy nie lezAy w interesie publicznym, czegó nie mózAna byłó przewidziec� w chwili

zawarcia umówy;  wypówiedzenie  ódstąpienie  ód umówy w tym wypadku mózAe

nastąpic�  w  terminie  30  (słównie:  trzydzies�ci)  dni  ód  pówzięcia  wiadómós�ci  ó

pówyzAszych ókólicznós�ciach,

b) gdy zóstanie ógłószóna upadłós�c� Wykónawcy,

c) gdy zóstanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykónawcy, chóc�by częs�ciówy,

d) gdy  Wykónawca  bez  uzasadniónych  przyczyn  nie  rózpóczął  prac  serwisówych

przewidzianych w planie prac serwisówych, ó któ� rym mówa § w §1 ust. 12 i 13

óraz nie kóntynuuje ich, pómimó wezwania Zamawiającegó złózAónegó na pis�mie,

2) Wykónawcy przysługuje prawó wypówiedzenia umówy, jezAeli:

a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się,  pómimó dódatkówegó wezwania  i  wyznaczenia

dódatkówegó, có najmniej 60 – dniówegó terminu na zapłatę, z óbówiązku zapłaty

faktur,

b) Zamawiający  zawiadómi  Wykónawcę,  izA  wóbec  zaistnienia  uprzednió

nieprzewidzianych  ókólicznós�ci,  nie  będzie  mó� gł  spełnic�  swóich  zóbówiązan�

umównych wóbec Wykónawcy.

2. Wypówiedzenie  umówy  pówinnó  nastąpic�  w  fórmie  pisemnej  pód  rygórem  niewazAnós�ci

takiegó ós�wiadczenia i pówinnó zawierac� uzasadnienie.
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§11

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulówanych w niniejszej umówie mają zastósówanie przepisy Kódeksu

Cywilnegó óraz innych włas�ciwych przepisó� w, a takzAe póstanówienia specyfikacji istótnych

warunkó� w zamó� wienia wraz z załącznikami.

2. W przypadku pówstania spóru pówstałegó w związku z niniejszą umówą stróny dązAyc�  będą

dó ugódówegó rózstrzygnięcia spóru, tj. w dródze negócjacji i pórózumienia.

3. W przypadku niemózAnós�ci ugódówegó rózstrzygnięcia spóru,  sądem  wyłącznie  włas�ciwym

dó  rózpóznawania  spóró� w  wynikających  z  niniejszej  umówy  będzie   wyłącznie  Sąd

pówszechny włas�ciwy miejscówó dla siedziby Zamawiającegó.

4. Umówę niniejszą spórządzónó w dwó� ch jednóbrzmiących egzemplarzach pó jednym dla kazAdej

stróny.  

5. Załączniki dó niniejszej umówy stanówią jej integralną częs�c�.

           ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:

1) Wykaz adresó� w, ósó� b i numeró� w kóntaktówych,

2) Wykaz  częs�ci  zamiennych  i  zuzAywających  się  –  eksplóatacyjnych  wraz  z  wykazem  ich

alternatywnych zamiennikó� w dóstępnych na rynku zatwierdzóny przez próducenta agregató� w

kógeneracyjnych (zóstanie dóstarczóny wraz z ófertą),

3) Szczegó� łówy plan przeglądó� w i czynnós�ci  serwisówych wraz z kósztami i  harmónógramem

zatwierdzóny  przez  próducenta  agregató� w  kógeneracyjnych  (zóstanie  dóstarczóny  wraz  z

ófertą) stanówiący Załącznik Nr 13 do SIWZ.
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Załącznik Nr 1 dó umówy serwisówej nr……... z dnia   …………

Wykaz adresów, osób i numerów kontaktowych uprawnionych do przekazywania/

przyjmowania zgłoszeń związanych z serwisowaniem agregatów kogeneracyjnych.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul. Św. Brata
Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. 833527101, fax 833527104; e-mail: w  ww.pec-radzyn.pl  

Wykaz pracównikó� w Zamawiającegó uprawniónych dó przekazywania zgłószen�

Lp. Nazwiskó i imię Numer telefónu e-mail
1.
2.

WYKONAWCA:

Nazwa: ……………………………………………………..

Tel.  …………………………………

e-mail: ………………………………………………………

Wykaz pracównikó� w Wykónawcy uprawniónych dó przyjmówania zgłószen�

Lp. Nazwiskó i imię Numer telefónu e-mail
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