Umowa świadczenia usług – spawanie ekstruzyjne
zawarta w ............................... w dniu ...................... pomiędzy:
ZINPLAST sp. z o.o. z siedziba w Wolbromiu przy ul. Garbarskiej 41, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Ryszarda Przybylskiego
zwaną dalej „ZINPLAST”
a
................................................................ z siedzibą w ............................... przy ul...................................,
reprezentowaną przez:
...............................................
- zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
§1
Zamawiający zleca ZINPLAST wykonanie za wynagrodzenie usługę spawania ekstruzyjnego .
§2
1. Spawanie odbędzie się w ............................................................ – zwanym dalej miejscem spawania.
2. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową na miejscu budowy
i zapewni obecność tej osoby na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac.
3. Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp i dostawę energii elektrycznej do miejsca pracy
urządzenia (agregat prądotwórczy lub przewód elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym).
Wymagania:
a. spawanie ekstruderem 8 kW 230V;
b. w przypadku braku dostępu do energii elektrycznej, powyższa informacja musi być przekazana
do dyrektora produkcji, jednakże nie później niż dwa dni przed planowaną datą wykonania
usługi.
4. Zamawiający zapewni nieodpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego
połączenia,
w szczególności:
a. dźwigi umożliwiające swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów,
b. pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem
wytrzymałości i długości.
c. namiot i nagrzewnice w przypadku wykonywania połączeń w temperaturach ujemnych
w okresie zimowym
d. rolki umożliwiające przeciąganie rur.

5. Prace związane z przenoszeniem i prawidłowym usytuowaniem rur, prefabrykatów i zgrzewarek,
niezbędne do wykonania usługi serwisowej leżą po stronie Zamawiającego.
6. Osuszenie wykopu i jego zabezpieczenie przed osunięciem się ścian bocznych w miejscu
wykonywania prac przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej ZINPLAST i w trakcie robót leży
po stronie Zamawiającego.
7. Wewnątrz wykopu Zamawiający zapewni w miejscu połączenia spawanego dołek montażowy.
8. W wykopie w miejscu wykonywania połączeń spawanych wymagane jest zapewnienie przez
Zamawiającego odległości min. 1 m między zewnętrzną powierzchnią rury a szalunkiem lub ścianą
wykopu.
9. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia wykopów ziemnych
zgodnie z zasadami BHP, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur,
studzienek itp. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z przyczyn wykonania wykopu
niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopu,
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.
§3
1. W wykopie w miejscu wykonywania połączeń spawanych wymagane jest zapewnienie przez
Zamawiającego odległości min. 1 m między zewnętrzną powierzchnią rury a szalunkiem lub ścianą
wykopu. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić ZINPLAST miejsce spawania w dniu
uzgodnionym wcześniej telefonicznie.
Z udostępnienia miejsca zgrzewania strony sporządzają protokół.
2. ZINPLAST zobowiązany jest wykonać spawanie w terminie uzgodnionym z zamawiającym, licząc od
daty udostępnienia odpowiednio przygotowanego miejsca zgrzewania.
3. Jeżeli jedna ze stron opóźnia się w wykonaniu swych zobowiązań dłużej niż 7 dni, druga strona może
odstąpić od umowy w niewykonanej części. W tym wypadku uważa się, że odstąpienie nastąpiło
z przyczyn leżących po stronie dopuszczającej się opóźnienia.
§4
Za wykonanie spawania ZINPLAST otrzyma wynagrodzenie w kwocie ...........................zł
(słownie ................................................... zł)
...........................zł to cena jednego spawu przy odpowiednio przygotowanym wykopie.
Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie : ................................
§5
W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robót strony ustalają wynagrodzenie za ich wykonanie

a po wykonaniu podpisują protokół robót dodatkowych.
Każda dodatkowa robota wykonana a nie przewidziana przy składaniu oferty będzie oddzielnie
wyceniana i fakturowana.
§6
1. ZINPLAST zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto
określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu spawania.
2. Zamawiający zapłaci ZINPLAST karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego
w §4 za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu miejsca spawania.
3. Jeżeli strona odstępuje od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie może domagać się zapłaty
kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto za niezrealizowaną część umowy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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