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Umowa Serwisowa nr UM-0000
na wykonywanie kalibracji, przeglądu i naprawy urządzeń Systemu Bezpieczeństwa Gazowego zawarta
w dniu ………………………. pomiędzy:
….....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................………………..
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. .......................................................................…………………………………………………………………………………………
2. .................................……………………………………………………………………………………………………………………………
a: Atest Gaz Serwis Małgorzata Pachole z siedzibą 44-109 Gliwice, ul. Spokojna 3,
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji: nr II / 15 / 2009, NIP:631-19491-52
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez Właściciela: Małgorzatę Pachole
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kalibrację, przeglądy i naprawy urządzeń
Systemu Bezpieczeństwa Gazowego.
Urządzenia Systemu Bezpieczeństwa Gazowego zainstalowane są na terenie…..................…......................
…………...................................................................................................………………………………………………………………..
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz
obowiązującymi przepisami.
§3
Do zakresu usług zleconych w § 1 pkt 1 wchodzą:
1. Okresowa kalibracja oraz przegląd urządzeń Systemu Bezpieczeństwa Gazowego wykonywany
z częstotliwością …….………………….......... w roku.
2. Naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń.
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§4
1. W poniższej tabeli pokazano koszty związane z kalibracją oraz przeglądem urządzeń Systemu
Bezpieczeństwa Gazowego.
Lp.

Mierzona
substancja

Czynność

Grupa
produktowa

Ilość

1

Kalibracja czujnika

metan

A0, B0,

2

Kalibracja czujnika

metan

A0, B0,

3

Kalibracja czujnika

metan

A0, B0,

4

Dojazd

-

-

1

5

Sprawdzenie pozostałych elementów Systemu Bezpieczeństwa Gazowego

-

1

Cena usługi (netto)

SUMA

2. W przypadku konieczności naprawy urządzeń (nie dotyczy gdy klient ma wykupioną wydłużoną
gwarancję) bądź wykonania dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w miejscu świadczenia
usługi rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznych ilości roboczogodzin liczonych wg stawki lista wyboru
dla 1 serwisanta oraz zużytych materiałów.
3. W sytuacji konieczności powtórnego przyjazdu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
zamawiający pokrywa koszty wykonanych prac oraz koszty związane z dojazdem na miejsce zlecenia wg
stawki 1,80 zł /km+ 23 % podatku VAT.
§5
1. Fakturę wystawia Wykonawca po zakończeniu prac i sporządzeniu odpowiedniego protokołu / raportu
serwisowego / świadectwa kalibracji.
2. Należność za wystawione faktury będzie pokryta przez Zamawiającego przelewem w terminie
………………….………………….......… dni od daty otrzymania faktury.
3. Niezapłacenie należności w w/w terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę oraz stanowi
podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia lub do wstrzymania świadczenia usług
objętych umową do czasu uregulowania zaległości płatniczych.
4. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego podając swój
nr NIP:……………………….……………………
§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający prawidłowe
i bezpieczne przeprowadzenie czynności konserwacyjnych.
2. Zapewnienia w razie potrzeby ekipie pracowników Wykonawcy, na czas wykonania prac,
odpowiedniego strzeżonego pomieszczenia na składowanie materiałów, narzędzi i aparatury.
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3. Nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych konserwacją bez porozumienia
z Wykonawcą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany po
uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy z tym, że opis techniczny tej
zmiany winien być niezwłocznie przekazany Wykonawcy.
4. Informowania Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w pracy urządzeń.
Zgłaszania ewentualnych awarii można dokonywać przez całą dobę pod nr fax 32 234-92-71.
5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy w ciągu lista wyboru od czasu wpłynięcia zgłoszenia,
pod warunkiem że zgłoszenie wpłynęło w dniu roboczym (poniedziałek – piątek).
§7
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z pominięciem terminu wypowiedzenia, jeżeli zachodzą
przeszkody przy jej realizacji niezawinione przez tę stronę.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy miejscowo dla
siedziby Wykonawcy sąd powszechny.
§8
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę
do rozliczania wykonywanych usług będzie:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie usługi z ramienia Wykonawcy będzie:
…....................................................................................................................................…………………………………………..
§9
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę po 1 miesięcznym zgłoszonym na piśmie wypowiedzeniu.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci obustronnie zatwierdzonego aneksu.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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