
UMOWA SERWISOWA (projekt umowy) 

 

zawarta w dniu ……………………………………. w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi 
pomiędzy: 

Gmina Białobrzegi 
NIP 798-14-58-304, Regon 670223304, reprezentowana przez : 
 
Adama Bolka – Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy p. Anny Fatek  

Adres do korespondencji: 
Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi; 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9 
zwana dalej Zleceniodawcą  
 
a 
………………………………………………… reprezentowanym przez: 
…………………………………… - właściciela  
z siedzibą ………………………………………, działającym na podstawie wpisu ………….. 
zwanym dalej Zleceniobiorcą,  

Działając w zgodzie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 
53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014r. – „Regulamin 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30.000 EURO”, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

§ 1. 

Wykonania usługi serwisowej i konserwacji systemów solarnych na terenie miasta i gminy 
Białobrzegi w 2016 roku, wg adresów przekazanych przez Zleceniodawcę, zgodnie z 
zapytaniem ofertowym nr IIiFS 7011.6.2016 i złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą 
odpowiednio stanowiące Załącznik nr 4 i 5 do niniejszej Umowy 

 

§ 2. 

Obsługa serwisowa obejmuje w szczególności: 

1). Wykonywanie rocznych przeglądów instalacji solarnych. 
2). Obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane 
na koszt Zleceniodawcy. 
3). Usługi nie podlegające gwarancji, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt 
użytkownika. 
 
 § 3. 



1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w szacunkowej wysokości 
łącznej …………... zł brutto (słownie: …… złotych).  

2. Wynagrodzenie określono na podstawie iloczynu stawek jednostkowych określonych w 
ofercie Zleceniobiorcy i szacowanej ilości zdarzeń (akcji) na etapie prowadzenia 
postępowania przed podpisaniem umowy. Stawki jednostkowe – przedstawione poniżej – 
są cenami ryczałtowymi i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
1). Przegląd instalacji solarnej na 154 instalacjach wykonywany 1 raz w roku w okresie: 

przełom marca i kwietnia, który obejmuje: 
- sprawdzenie stanu kolektorów 
- czyszczenie kolektorów 
- wymiana anody magnezowej 
- nastaw automatyki 
- sprawdzenie ciśnień w instalacji 
- wyregulowanie przepływu  
- zbadanie jakości płynu solarnego, odporność na zamarzanie  

Stawka (cena ryczałtowa) za jednostkowy przegląd: 
brutto …………………………zł (słownie: ………………………………); 
 

2). AKCJA NR 1 – przewidywana ilość 70 akcji 
- odpowietrzenie instalacji solarnej 
- usunięcie przecieku instalacji wodnej 
- usunięcie przecieku instalacji glikolowej  
- wymiana grzałki elektrycznej  
- wymiana czujki temperatury 
- inne prace serwisowe nieprzekraczające dwóch (2)  roboczogodzin  
 

Stawka (cena ryczałtowa) za jednostkową akcję (usługę): 
brutto …………………………zł (słownie: ………………………………); 
 

3). AKCJA NR 2 – przewidywana ilość 5 akcji 
- wymiana zbiornika instalacji kolektorów słonecznych 
- wymiana sterownika 
- inne prace serwisowe nie przekraczające od czterech do sześciu (4-6) roboczogodzin  
 

Stawka (cena ryczałtowa) za jednostkową akcję (usługę): 
brutto …………………………zł (słownie: ………………………………); 
 

4). AKCJA NR 3 – przewidywana ilość 3 akcje 
- demontaż i montaż stelaży i kolektorów słonecznych na wymienianych dachach 
(stara blacha oraz dachy eternitowe) 
- wymiana uszkodzonego kolektora słonecznego 
 

Stawka (cena ryczałtowa) za jednostkową akcję (usługę): 
brutto …………………………zł (słownie: ………………………………); 

 
3. W przypadku konieczności uzupełnienia lub wymiany płynu solarnego przy w/w akcjach, 

wynagrodzenie za płyn strony ustalają w cenie ………………. zł netto za 1 litr, podatek 
Vat ….% w kwocie ……….. zł, co daje wartość …………….. zł brutto za 1 litr. 
Konieczność wymiany płynu solarnego stwierdzi każdorazowo protokołem 
Zleceniobiorca wraz z użytkownikiem instalacji. 



4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane usługi następować będzie na podstawie 
faktur VAT/rachunków wystawionych przez Zleceniobiorcę raz w miesiącu, na 
podstawie zatwierdzonego przez Zleceniodawcę protokołu wykonanych czynności 
serwisowych, po  zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego.  

5. Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia otrzymanej przez 
Zleceniodawcę faktury wraz z zatwierdzonymi w/w protokołami.  

 
§ 4. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

1). Przystąpienia na przełomie marca i kwietnia do przeglądów instalacji solarnych zgodnie z 
harmonogramem przekazanym przez Zleceniodawcę.  

2). Poinformowania inwestora/użytkownika o płatnym przeglądzie – jeśli jest płatny – i 
przedłożeniu do podpisania oświadczenia, w którym wyraża zgodę na pokrycie kosztów 
przeglądu.  

3). Poinformowania o sposobie rozliczenia za płatny przegląd (wg ustaleń).  

4). Odpowiedniego uzupełnienia karty przeglądu, m. in. wpisania w kartę daty i godziny 
przeglądu, nr telefonu klienta (jeśli nie ma w zleceniu), danych instalacji wg karty 
przeglądowej.  

5). Zastosowania się do czynności przeglądowych i wykonania wszystkich punktów zgodnie z 
kartą przeglądu.  

6). Przeprowadzenia napraw wykrytych podczas przeglądu oraz zapisania wykonanych 
czynności na listę napraw po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do koordynatora 
odpowiedzialnego – Zleceniodawcy.  

7). Otrzymania od inwestora/użytkownika pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia 
przeglądu oraz oświadczenia o poprawnym działaniu instalacji.  

8). Przystąpienia do naprawy serwisowej w nieprzekraczalnym terminie do 24h od momentu 
zgłoszenia przez Zleceniodawcę w formie e- maila otrzymanego na urządzenie mobilne i 
niezwłoczne jej wykonanie. Zgłoszenie reklamacji przekazywane będzie na adres e-mail 
wskazany w § 7 umowy. 

9). Przestrzegania warunków gwarancji i postanowień niniejszej umowy.  

10). Dokonywania napraw przy użyciu nowych części, dostarczonych przez Zleceniobiorcę 
oraz zgodnie z technologią przyjętą przez Zleceniodawcę; 

11). Dokonywania czytelnych wpisów w karcie serwisowej stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy tj. data i godzina, adres instalacji, opis usterki, data i godzina serwisu, 
wykaz użytych materiałów. Dowodem wykonania usługi serwisowej jest podpis użytkownika 
na karcie serwisowej; 



12). Przekazania Zleceniodawcy wypełnionych i podpisanych przez Zleceniobiorcę i 
inwestora/użytkownika kart serwisowych niezwłocznie po wykonanym serwisie. Karty 
serwisowe będą podstawą do rozliczeń wykonanych serwisów; 

13). Pokrycia wszelkich skutków finansowych spowodowanych niewłaściwą naprawą lub 
bezpodstawnym wystawieniem oświadczenia o niemożliwości wykonania napraw, w terminie 
14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie 
kar z istniejących zobowiązań Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.  

14). Pokrycia kary finansowej w wysokości 1.000 zł netto za brak reakcji w terminie 24 
godzin od momentu zgłoszenia – na trzy zgłoszenia serwisowe, w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia noty obciążeniowej. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar z 
istniejących zobowiązań Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.      

15). Pokrycia kary finansowej w wysokości 100 zł netto za opóźnienia w wykonaniu 
przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem, za każdy dzień opóźnienia, w 
terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Zleceniobiorca wyraża zgodę na 
potrącenie kar z istniejących zobowiązań Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.  

16). Bieżącego przeprowadzania rozliczeń kosztów gwarancyjnych. 

17). Niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o problemach związanych z 
wykonywaniem umowy telefonicznie pod numerem 486132572 wew. 25 w dni robocze godz. 
7:30 do 15:00 oraz  e-mailem w pozostałych terminach. 

18). Zwrotu do Zleceniodawcy wszelkich dokumentów związanych z wykonanymi 
czynnościami, tj. kart przeglądu, kart serwisowych itp. najpóźniej wraz z fakturą VAT 
dotyczącą danych czynności.  

19). Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wszystkie Karty Serwisowe. Zleceniobiorca 
będzie uzupełniał Karty Serwisowe po wykonaniu usługi. Za pośrednictwem e-maila 
podanego w § 7 będzie informował Zleceniodawcę o wpisach dokonanych w Karcie 
Serwisowej.  

20). Pokrycia kary finansowej w wysokości 2.000 zł za wykonanie serwisu lub przeglądu 
gwarancyjnego bez wiedzy patronatu Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
noty obciążeniowej. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar z istniejących 
zobowiązań Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy.  

21). Rozliczania czynności serwisowych wg Załącznika nr 2 do Umowy.  

22). Pozostawienia serwisowanej przez niego instalacji w pełni sprawnej.  

23). Informowania Zleceniodawcy o chęci podjęcia urlopu, minimum dwa tygodnie 
wcześniej.  

24). Informowania Zleceniodawcy o chorobie lub innej okoliczności uniemożliwiającej 
podjęcie serwisu niezwłocznie – w takich przypadkach Zleceniobiorca ma obowiązek 



zapewnić zastępstwo. Zleceniobiorca w pełnym zakresie odpowiada za następstwa działań – 
bądź ich brak – wykonanych przez ustanowione przez siebie zastępstwo. 

  § 5. 

1). Zleceniobiorca używa własnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 

2). Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać podstawowy zapas części zamiennych. 

  § 6. 

Zleceniobiorca może odstąpić od prowadzenia obsługi serwisowej jedynie w przypadku 
uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika i nie wyrażenia przez niego zgody na odpłatną 
naprawę. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniodawcę opisując 
sytuację w Karcie Serwisowej. 

  § 7. 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest: Wioleta Komorowska tel. 
486132572 wew. 25, e-mail: w.komorowska@bialobrzegi.pl.  
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy jest: …………………………......  
tel. ………………… e-mail: ……………………….. 
Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie osób upoważnionych do 
kontaktu i innych danych w formie pisemnej. 
 

§ 8. 

Umowę zawarto na czas określony, zawarta jest od  dnia podpisania do dnia 29 grudnia 
2016r.  

§ 9. 

1. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień § 4 - 6 umowa może być 
rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Zleceniodawca lub Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych  w 
Kodeksie Cywilnym. 

3. Zleceniodawca może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie przystąpił do realizacji umowy albo zaniechał jej 

realizację przez okres co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy; 

b) jeżeli Zleceniobiorca pozostaje w opóźnieniu w realizacji umowy lub jej części w 
stosunku do terminów przyjętych w umowie przez okres co najmniej 21 dni; 

c) Zleceniobiorca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje usługi 
zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym 
w szczególności wynikające z gwarancji lub rękojmi; 

d) zostanie ogłoszona upadłość lub podjęta decyzja o likwidacji działalności 
Zleceniobiorcy; 

e) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa; 



f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zleceniobiorca w tym przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

g) umowne prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny 
odstąpienia. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc), i w 
szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w 
odniesieniu do odebranych w całości lub części usług. 

5. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 
a) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Zleceniobiorca przy udziale 

Zleceniodawcy sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na 
dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń; 

b) Zleceniobiorca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. 

 
§ 10. 

1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 3 miesiące liczone dla każdej wykonanej 
przez Zleceniobiorcę akcji (czynności serwisowej) na poszczególnych instalacjach. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności przy realizacji 
przedmiotu umowy wymaganej dla tego typu usług.  

2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy, jeżeli wykonany 
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 
cel, któremu ma służyć.  

3. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas gwarancji, tj. 3 miesiące.  
4. Zleceniodawca może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień  
z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia pisemnego 
potwierdzenia przeprowadzenia akcji (którejś z czynności serwisowych określonych w 
załącznikach do umowy oraz w § 3 umowy) oraz oświadczenia użytkownika instalacji o 
poprawnym działaniu instalacji. 

5. Zleceniodawca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

6. Zleceniobiorca nie może odmówić usunięcia wad i konsekwencji wynikających z 
nienależytego wykonania czynności, bez względu na związane z tym koszty. 

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Zleceniobiorca 
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy na zasadach uregulowanych w 
Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 
dołożenia należytej staranności przez Zleceniobiorcę przy wykonaniu Przedmiotu 
Umowy. 

§ 11. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 12. 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.  

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy a 
dwa dla Zleceniodawcy. 

§ 14. 

Integralna części umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 do umowy - Wzór karty serwisowej  
Załącznik nr 2 do umowy – Cennik usług serwisowych 
Załącznik nr 3 do umowy – Wzór karty przeglądu  
Załącznik nr 4 do umowy – zapytanie ofertowe  
Załącznik nr 5 do umowy – oferta Zleceniobiorcy  
 
 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 


