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u M o w A NR ............ / 2014 - RADNA 15

Zawatta w dniu ...... 2014 roku w Warszawie pomigdzy:
spo{dzielni4 Mieszkaniowa RADNA z siedzib q}8-34rWarszawa, ul Radna 15a,
S4dzie Rejonowym dla Warszawy XIII Wydzial pod numerem I(RS:
00 -12 - 455 REGON 006472160, reprezentowan4 pnezi
1. Teresa Konowska - Prezes Zatzqdu,
2. Slawomir Pawlik - czlonek Zanqdu-Zastppca prezesa ds. Technicznych,
zwanq dalej rrZ arnawiaj 1cym", a

......., z siedzibq
dla ,,, , pod numerem

. . . . ., reptezentowan4 plzezi

l.Zgodrtte z Przeprcwadzon4procedur4 pruet^tgowqpnez Zamawiaj4cego \Tykonawca zobowi4zuje sip
do wykonania zakresu rzeczowego umowy okre6lonego w pkt. 2 d,oryczqceeo dostawy i montazu 1.

fiednei) sztuki dlwigu osobowego o napEdzie elektrycznym
zwanych dalej ,,DZwigiem" zgodnie z OfettqPrzetargow4 stanowi4c4Zatqcznikl.k I do Umowy oraz
ze szczeg6trowa Chatakterystyke dZwigu okre6lon4 w Zalqczniku Nt 2 do Umowy . DLwig zostanie
z^monrowany w jednej klatce w budynku Sp6ldzielni Mieszkaniowei RADNA w ivurcru*i", przy.
ul. Radna 1-5.

2.Uzgodnrony zaktes rzeczowy obejmuje :

]'1'Wykonanie projektu wymiany dlwigu wrzLz z instalacja elektryczn4(odrEbny projekt) i uzgodnienie z
Jednostk4 Notyfikowan4,
2.2.Wykonanie dokumentacji projektowo - odbiotczej celem przedNozenta wJednostce Notyfiliowanej.
2.3.Wykonanre projekt6w kabin w uzgodnientu z Zamawjaj4cym.
2,4.Wykonunie ptac budowlanych w szybach i ewentualnie maszynowniach, polegaj4cych na od:novrieniu
powiok malarskich,
2.5'\Tykonanie dodatkowych prog6w wej6ciowych lub uzupelnieniu lastryka oraz obudowy portali w
uz go dnieniu z Zamawiaj 4cym,

6w i ewentualnie maszvnowni

ich wywozen t uqJtzacj4 oraz likwidar:j4 starej
instalacii elektrycznej, z zachowantem pnez Zamzwraj4cego wybranych'element6w. WyI{Ol{A\)fCA
przekaLe do uptawnionego punktu skupu zNomu odplatnie zLompochodzqcy z rczbr6rl<tstarego dZwigu
i jej wszystkich element6w lub w inny wymagany spos6b 

^tqilrzuj-e, 
Srodki uzyskane ze sprzediiry zNoiu

zostanq przekazane na konto ZAMA\TIAJACEGO na podstawie asygnaty lub faktury na podstawie,
kt6rej nast4pila ta spneda2 w uprawnionym punkcie skupu zLomu.
2,10 MontaL nowego dlwigu, uruchomienie pr6bne, regulacje;
2'Il,Wymiana instalacji elektrycznej zasrlaj4c e z zalvierdzonym pftez Zama,riajqcego
pro j ektem, przewiduj acym montaz ograniczni
2.I2.Udztal w badaniach dlwigu przez Jednos a i oplacenie zri4zanychz tym koszt6w
2, 1 3. Re j es tr acja dLw,tgu przez IJDT ,

3'SzczegoLowy design i wyposazenie dlwigu zostanie uzgodnione z Zamatiaj4cvm w odrgbnym protokole.

s2

l.Termin zako(czetia prac wymienionych w $ 1 pkt 2.1 +2.12, wynosi ...... dni od pc,dpisaniau un t1..
1. od ...... dni.'1. zgodnie z pkt.l.L

zafelestt:owan4 w
, . . .., ldIP 525

ul.

ltlct/L\
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2.Za termin zako(czenia realtzacjr przedmiotu Umowy strony uzn^jq datE odbioru kodcowego pnez
Zamar:viaiqcego' Wykonawca podczas odbioru koricowego dZwigu dostarczy I(artg Gwarun yinq 

"Warunkami Gwatancii zgodnych ze wzorerr, stanowi4cym Z*lqcznik l,Jr 4 do Umowy poclpisanyrnr
przez kierownika I(ontroli Jako6ci

s3

l.Warunkiem rozpoczpcra rcahzac)i przedmiotu Umowy w
przez Zamawiaj4cego ,,starych " ksi4g rewizyjnych dZwig6w.
2,\Tarunkiem rczpoczgcia prac monta2owych jest:

uzgodnionym terminie jest udosrtgpnienie

2.l.Dostarczetie zamykanego na klucz pomieszczenia m^gazynowego do skladowania pod:zespol6w
dZwigowych,
2,2,Nieodplatn4 dostawg energii elektrycznej
montazem dZwigu.

LZgNoszene kazdego dlwigu do badania pnez Jednostkg Notyfikowan4 dokona w imieniu
Tamawta)4cego Wykona:wca t' zasiadornt drug4 strone z wyprzedze.riem o planowanym terminie
badania.
2.OpNa$ na rzecz Jednostki Notyfikowane1 za pier.wsze
ponosi Wykonawca.

na oktes prac brygady monta2owej do cel6w zwuyzanych z

s4

przeprowadzetie badanta technicznego dZwigu

3.W przypadku niedopuszczenia do eksploatacji w wyniku badan przeprowadzonych przez JednostkENotyhkowan4 koszty rych badafi ponosi \X/ykonawca.
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l.Wydany pnez Jednostkg Notyhkowan4 Certyfikat Zgodno6ci 1 sztuk dZwigu stanowi podstawE do
sp o rzqdzetia protokolu odbioru kodcowego.

s6

1'.w razte nieul'ften2tria lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
1.1. Zamariajqcy zobo:n4zuje siE zapNacic kary umowne:

1'1'1,w wysokodci 0,25 o/o watto5ci ptzedmiotu umowy zaka|dy dzieA zw\olctw terminie
r ealtzacit warunk6w umowv,

1.1.2.w wysokoSci 1'0 oh wato,(ci przedmiotu umowy plus zwtot udokumentowanych
p oniesionych ko s z t6w rcaltzacjt umowy w razie o ds t4pienia prz ez W ykonawc€
od umowy z powodu okoliczno6ct, zakt6r4odpowiedziilno?6 pot oii Zamawtaj+<:y.

1.2. Wykonawca zobosi4zuje sig zaplacrckary umowne:
1.2.1'.w wysoko6ci 0,25o/o wartoSciprzedmiotuumowy zakazdy dzie|zwtrol<twtetmini,:

t eahzacit warunk6w umowv.
1.2.2. wysoko6ci 10% wa*o5cl pzedmiotu umowy w razieodst4pienia przez Zamawiajqcego

od umowy z powodu okolicznoSci, zaktore odpowiedzialnod6 ponosi lTykonawca. 
"

2'Zama:iaiqcy r Wykonawca moze dochodzi6, "i zasadach og6lnych, odszkgdowania
przewyzszai4cego karp umown4. 

s 7

l.Zzma:iaj+cy zoboti4zule sie zaptacrc Wykonawcy cene rycza\towq w wgsokodci:
nd,eLny podatek VAT, slovznie:zN+

plus nale2ny podatek ry'AT.
2.lTynagrod zerie o kt6rym mowa w ust 1. zostanie ptzekazana na rachunek Wvkonawcv
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l.Wszystkie platnodci wynikaj4ce z nineiszej umowy b9d4 platne w terminie 30 dni od daq, odbioru
ko6cowego.
2'Za nietetmtnowe tegulowanie nale2nodci Wykonawca bEdzie m6gl nd:,.czy6 odsetki za z:,wNokp w
wysoko6ci odsetek ustawowych zakaLdy dziei zwNol<t.

$e

l,.Diwrg bgd4cy przedmiotem Umowy stan4 siE wlasno6ci4 Zama:iajqcego po pozytywrryrrL badaniu
PrzezJednostkg Notyfikowan4 rwywtqzaniu sig ze wszystkich naleznych i okre6lonych w tej Umowie
nale2no6ci n rzecz Wvkonawcv.
ZDLwig bedzie objgty qO rruesiq.zn4 gwanncj;na warunkach okreSlonych ,,Warunkach Gwarancji',
stanowi4cychZatapznik Nr 4 do Umowy,
3'Wykonawca przedstawt Zamatiajacemu gw^rancje bankow4 lub ubezpieczeniow4 bezwarunkow4,
p\atn4 na ka2de 2qdatie, i nieodwolaln4 usunigcia wad i usterek w okresie 6O-miesiEcznej gwarancji na
kwotg stanowi4c4 r6wnowatto (;( 5%o (strownie: pigi procent ) wattoS6 przedmiotu umovT brutto
t1""" ....... z'L +VAT, a do czasu jej przedstawietia Zamawtajqcy pott4cr
w/w kwotg . zL + yAT z fakttx.
4'I{onsetwacja i serwis w okresie gwarancji, bpdzie prowadzony przez Wykonawcg, na warunkach
gdrgbnej umowy serwisowej, kt6ra stanowi Z*lqcznikNr 5, zawariej w dniu odbioru koricowego.

!'Wykonawca pfiy protokole kodcowym przekaze Listg frrm autoryzowanych do konserwacji ,Cz-igo-,
Instrukcje obslugi orazkody dostppu do oprogramowania dzwrg6w.
6'\)Tykonawca gwarantuje dla dZwig6w n^ poszczeu6lne produkowane elementy, dostgpno66 czglct
zamiennych przez mintmum 10lat.
7.7ama'x'taiqcy oliwiadcza, 2e posiada Srodki finansowe niezbqdne do terminowego ureg;ulowania
nalezno6ci wynikajacych z rciltzacji niniejszej Umowy,
B'Wykonawca oltiadcza, b,e posiada 6rodki finansowe niezbEdne do terminowego wyko nanta ca\o6ct
ptac zaw^rqtch w niniejszej Umowie.
9.lTykonawca zobowt+zuje siE do wywozu wszelkich element6w ze starychwind w tym: gruzr.r, zlomu,
oleju itp' oraz ichuryhzacir na wlasny koszt. WYI{ONA\fCA przekaLe do uprawnionego punk.tu skupu

dz.qcy z rozbi6rki starego dZwigu uib w inny
Srodki uzyskane ze spnedaiy {ra konto

. ltawie asygnary lub faktury na po przed,aL w
uprawnionym punkcie skupu zNomu.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 majqzastosowanie przepisy I(odeksu cywilnego.

s11

1'\Tszelkie mo2liwe spoly mogace wynikn46 ze stosunku objEtego ntntejsz4umow4 bgd,4tozstrzygane n
ku porozumietia przez S4d Powszechny wla6ciwy
4cego.
ja pisemnej formy Aneksu podpisanego pt:zez obre

s12
1, Integralnq czgici4umowy szu

1.1. ZaN4cznk Nr 1 - Oferta pnetu:gow^
1.2 ZaL4czntk Nr 2 - Charakteq's$ka 1 dlwigu z^montow^nego 'w budynku przy ul. Radna 15
1.3 Zatrqcznik Nr 3 - Harmonogram Wykonania Rob6t
1.4 ZaNqcznlk Nr 4 - Warunki Gwarancji na dL:ig
L5 ZaNqczntk Nr 5 - IJmowa o konserwacje (serwisowa) na dLdg.

s13
Umowa zostala spotz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzachpo jednym dlakazdei ze Stron.
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CHARAK'T ERYSTYKA D ZWI GU

ZaLqc:znikm2
do Umowy

z dnia . 2014 roku

W BUDYNKU PRZY UL. RADNEJ 15

umoiliwiajacy tqazd wozk^ inwalidzkiego

,,... os6b

- osobowy,

.. . ke/

. Typ dlwigu:

o UdZwig:

Naped:

\X/ys oko6 6 p o dnos zenia:

PtEdkoS6

Ilo66 przystank6w:

Ilo66 doj56:

I(abina;
* 6ciany:
* lustto
* o6wietlenie:
* sufi.t:
* podloga:
* porgcz;
* odbojnice:
* panel dyspozycji:

o I(asery wezwa6',

o Wentylacja:

o Drzwi przystankowe (6szt.)
> wymiary w 6wietle:

- elektryczny, bezreduktorowy z wci4gark4 firmy .

- HQ - ....-

regulowana falownikiem (1 -/ r)

Panelzat:liera:

i elekuoniczny pigtrowskazryacz
I awaryjne oSwietlenie; system oswieda kabing w przypadku braku zastlatia

z wlasnego tr6dNa (2h zastlane zbateri)
t lampkg ptzeciqzenta

I stacyjkE podtrzymania stanu otwartych drzwi
i Gong 2-tonowy
t przyciski;

* w\qczajqcy wentylator
* przyciski dyspozycji przystank6w
* otwierania dtz:i
* wtr4czajqcy Alarm

nieptzelotowa S x G x H - ..... x ..... x ..... (mm)
- segmenty nierdzewne
- na tylnej Scianie
- energooszczgdne LED w suficie nierdzewnym podwir:szanym
- podwieszony typ LASER, wz6r o6wietlenia do uzgodrrienia
- granit (sztuczny), cokoly przypodlogowe nierdzewne
- nierdzewna,w przektoju okr4gla, na Scianie bocznej i rylnej
- nierdzewne po dwie nakazd4ze 6cian
- pokrywa ze stat nierdzewnej, wyposazony w przyciski

nierdzewne pod6wietlan e z gtafi,kqBraill e'a

- pokrywy ze stzlj. nierdzewnej w wersji antywandal,
przyciski pod6wietlane nierdzewne

- wentylator z^mocowafly nad dachem kabiny, autolcrraqrczny

- automatyczne teleskopowe, ...., panelowe
- szeroko66 . . .. mm
- wysoko66 ...... nlm

,[6\
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> wystt6j: - sknydNamalowane proszkowo nakolor7037
- o6cie2nica malowana oroszkowo 7037
- dodatkowe progi nierdzewne zabezpieczaj4ce

posadzkg ze sztvczfleEo ....

o Drzwi przystankowe (1szt.) automatyczne teleskopowe, ....., panelowe napgd
regulowany

falownikiem

> wymiary w 6wiede: - szeroko6 t .,...... mm
- wysoKosc ... fitm

> wystt6j: - skrzydla nierdzewne
- oScie2nica stal nierdz ewfla szczotkowana lub inna
- progi nietdzewne lub aluminiowe
- dodatkowe progi nierdzewne zabezpieczaj+ce

posadzkg lub wykoriczenie lastryko

o Drzwi kabinowe ( szt) - automatyczne teleskopowe ...... panelowe, napQd regulowany
falownikiem

> rvymiary w 6wiede: - szeroko66 ...,, mm
- wysoKosc .,.,... mm

> wystroj: - sknydlamalowane proszkowo na kolor 7037
- oictezntca malowana proszkowo na kolor 7037

) zabezpieczetie: - pelnowymiarowabateta fotoelektryczna (kurtyna)
- mechaniz my zab ezpieczetia przed 6 ci6nigciem

o Sterowanie: - mikroprocesofowe zbiorcze w d6l (z\ub bez kodu dostt;pu)

o Inne funkcje gwarantowane
w cenie oferty : - modul systemu \4cznoiciaw^ryjnej (GSM)

- system zjazdup.poz, n p^ttet , przy zantku napigcia
automaqczny dojzzd do najbhzszego przystanku i otwarcje

drz:n z wlasnego UPS
- nierdzewny portal na parterze
- kamera w kabinie nagrywanie(rwardy dysk) w maszynowrri
- tegulowane czasy ot:vatcta i zamkntgcia dtz:vt
- prowadnice 16 mm

- ograniczriki przepig6 od wyladowari atmosferycznych,
- kasata wezwai z pietto wskazywaczem na kazdej kondygnacji,
- ushzacja gruzu, zNornu, oleju itp.

ZAMAVIAJACY

I
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WYKONA\TCA



ZAMAWIAJ,{CY

Zalqeznikm3
do Umorvy

z dnia ....... 2;014 roku

WYKONAWCA

1

HARMONOGRAM \XA'KONANIA ROBOT

L.p. Opis pozycii R)ZPOCZ4CTE ZAKONICZENIE
1 Demonta2 element6w 1 dLtlligu r wryN4czente

dlwigow z eksploatacji

... dzieri po

podpisaniu umowy

. . ,. dtzieri po

podpisarLiu umow)r

2 MontaL element6w 1 dlwiEu . . .. dzie6 po

podpisaniu umowy

. . .. d:zieri po

podpisarLiu umowy

3 Regulacje 1 dZwigu ..... dzietpo

podpisaniu umowy

... dzie6 po

podpisarLiu umowy

+ Uzgodnienie dokument acit z UDT . . ... dzied po

podpisaniu umowy

... du:ied po

podpisarLiu umowy

5 Badanta i odbiory UDT ..... dziefpo

podpisaniu umowy

... dzied po

podpisarLiu umowy

6. Odbi6r koricowy 1 diwigu . . .. dzied po

podpisaniu umowy

. . ., diried po

podpisaniu umowy


