Projekt umowy

UMOWA o dzieło nr ...........

.........

w StrzelcachOpolskichpomiędzy: Powiatem Strzeleckimo
reprezentowanym przez Jolantę Osuch, dziaNającą na podstawie upoważnienia
,oydurr.go przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.201,6r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. zft|iąw Srymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8,
47 -l00 Strzelce Op., zwanp dalej,,Z|eceniodawcą", NIP: 756_18,t2-928
a ...........
prowadzącym działalnośćpod firmą

Zawulańdniu

reprezentowanym ptzez,.
1.

..............

.

zwanym dalej ,,Zleceniobiorcą", NIP:

§1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych z póź. zmtanami na podstawię art. 4 pkt. 8 cytowanej
ustawy.

§2

przedmiotem umowy jest wykonanię rocznych pomiarów oświetlenia dróg ewakuacyjnych
w naszych obięktach:
a) DPS Strzelce Op. . ul. Strażacka 8
* pafter-hol główny, korytarze ok. 50m
* I, II,III piętro korytarze - ok. 30m
* klatka schodowa - parter plus 3 piętra

b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka

2

x Pafięr hol głowny

* Klatka schodowa główna - parter plus 2 piętra
* Pafier kory,tarz przy zacltystii i kuchni ok. 15 m
* Kuchnia, ciastkarni a, szatnia personelu
* Korytarz pralni, krawcowa - ok. 30 m
* Klatka schodowa obok pralni - parter plus 2 piętra
* Korl,tarz obok windy i kotłowni - ok. 30 m
* Klatka schodowa (obok windy) parter plus 2 piętra
* I piętro: korytarze - 4 x ok. 40 m

t

Rozdzielnia posiłkow, jadalnia, sala balowa

* Przedpokoje: 10-1 I, 4-5, 1a, 1b, 2-3, 9,J -8,
* II piętro: korytarze - 4 x ok. 40 m
* Przedpok oje: 25 -ż6, 22-ż3, 20,ż!, 1 6- 1 8, 1 3 - 1 5,
* Palarnia i toaleta

ż7 -ż8, 3 1,33, 3 4-3 6,

c) DPS Filia Leśnica.ul. Szpitalna 20
* Budynek gł, klatka schodowa (piwnica - parter - I piętro)
* Budynek gł. piwnice korltarze (obok jadalni personelu, warsźat, rehabilitacja) ok.
* Budynek gł. parter korytarze ok. 30 m
8 Budynek gł. I piętro korytarze ok. 30 m
* Budynek administracji ktatka schodowa, parter, klatka schodowa obok windy
* Budynek administracji I piętro korytarz ok. 15 m
* Budynek JAKUB -korytarz ok. 50

30 m

§3

Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem podpisania umowy.
Termin zakończęnia robót nastąpido dnia 05.11.2018r.

Z

§4

ramienia Zlecęniobiorcy prace prowadził będzie
I.
2. Odbioru protokołów pomiarowych dokona w imieniu Zlęceniodawcy Renata Długosz.

§5

I.Zapłata na rzecz Zleceniobiorcy za wykonane pomiary oświetleniadróg ewakuacyjnych
nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą
w formie przelewu w terminie 14 dni od daty doręczenia pTzęz Zleceniobiorcę faktury
VAT.
2, Faktura za wykonane pomiary oświetleniadróg ewakuacyjnych będzie następująco
wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę.
Nabywca:

powiat strzelecki

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928
Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

z filią w

Szymiszowie

i filią w Leśnicy,

Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzęlcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikięm faktury za wykonane pomiary oświetleniadróg ewakuacyjnych będzie
Dom Pomocy Społecznej w Strzęlcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
,..,,.....zł,
5, Szacunkową wartośćzamówienia na 2018 rok ustalono na kwotę
3.

§6

Kwota określona w § 5 obejmuje wykonanie całościprzedmiotu zamówienia,
w tym wszystkich koniecznych czynności, dojazdu do budynków t zużytych materiałów,
w tym koszty dokonania ponownych pomiarów tzw. poprawkowych w razie ich
dokonania.

§7

W razie zwłoki w wykonaniu prac wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
umownei w wysokości\Joń wynagrodzenia umownegobrutto z przedmiotu umowy za
każdy dzięń zwłoki.

W

§8

sprawach nieuregulowanych postanowieniem umovgy będą mieć zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

§10

Spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą
rozstrzyganę przęz Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

§11

oświadczam,tż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vłyrażan zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawarlych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadania.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempluzach - jeden egzemplarz
d\a Zlecęniodawcy i jeden dla Zlęcęniobiorcy.

ZLECENIODA\ilCA:

ZLECENIOBIORCA:

