
Projekt umowy

IJMOWA NR . .......l20l9

zawarta w dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem

Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie

upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.

Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ui. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej o,Zamawiający'o,NlP:756-t8-12,928

prowadzącym działalność pod firmą -
reprezentowanym przęz,.

§1

1. przedmiot zamówienia
@Z1eceniobiorcaprzyjmujedoreaItzacjtwykonaniezadaniapod
fiazwą,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutlenku chloru w celu dezynfekcji

instalacji cw1l.z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ul. Strazackiej 8".
1.2. W skład wyżej wymienionego zadania wchodzą:

_ Comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy.
_ Comiesięczny dowoz chemikaliow w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego

dozowania.
- Comiesięczne badanie wody nazawartość dwutienku chloru,
- Przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi

zamo ntowan y ch ur ządzeń.

§2
2. Zobowiazunia ZIeceniobiorcv
Zleceniobiorca zobowiqzuj e się do :

2.I. należ7Ąego i terminowego wykonania wszystkich robot zleconych w ramach umowY

zgodnie zofeftą;
żi. zapewnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania robot określonych w umowie;

ż.3.ubezpieczęniasię od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym

przedmiotem umowy,
2.4. przekazania kopii polisy odpowiedzialności cywilnej do wglądu Zamawtąącemu

2.5.zapewnienia warunkow bezpieczeństwa bhp i ppoz. w zakresie wykonywanychPrzez
siebie prac.
2.6. zabezpieczenia maszyn t urządzeń w miejscu prowadzenia robot przed zntszczentęm.

§3
3. zobowiazania zumuwiuiucego
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do:
3.1. zapłaty za zrea\lzowane roboty na warunkach okręślonych w umowie;

3.2. zipewnienia podłączenie do nośników energii elektrycznej celem podłączenia sprzętu

iurządzeńdo serwisu (gniazdo 230V, 16A);
3.3, zapewnienia swobodny dostęp do wody i sanitariatu



Zamawlający nie ponosi odpowiedzialności zasprzęt Wykonawcy oraz materiały konieczne
do wykonania zamówienia znajdujące się na terenie inwestycji,

§4
4. okres obowiązvwania umowv
Umowa zostaje zawarta La czas określony do dnia 31 grudnia ż01,9r.

§5
5. Przedstawiciele
5.I. Zę strony Zamawiającego nadzór nad wykonywaniem umowy będzie pełnił:
Pani Renata Długosz,
5.2. Nadzor nad wykonywaniem prac zę strony Zleceniobiorcy pełnić będzie -

§6
6. Cena i warunki płatności:
7.Zapłata na lzecz Zleceniobiorcy za wykonaneusługi nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wraz z oferlą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia ptzez Zleceniobiorcę faktury VAT.
2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-1,00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul, Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktury będą dostarazale do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,

47 -l00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za wykonanie usług będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę - obsługa
serwisowa ...zł brutto.
6. Szacunkową waftość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę -stabilizowany
roztwór dwutlenku chloru ...zł brutto.
7. Szacunkową wartość zamowienia na 2019 rok ustalono na kwotę - coroczny przegląd
pompy ..,zł brutto.

8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zw:^ązane zrealizacją umowy.
9. Realizacja płatności następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przęz
Zleceniobiorcę, po każdej wizycie serwisowej w terminie l4 dni od wystawienia faktury
VAT, Zatermln zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi
przelac na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawtający wytażazgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.



10. podstawą do wystawienia faktury będzie protokoł serwisu, podpisany ptzęz osoby

wymienione w p.5 niniejszej umowy.

§7

7. Karv umowne

Strony ustalają odpowiedzialnośc zanie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowlązań

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Zleceniobiorca zapłaci Zamąy,iai qcemu kary umowne :

l t Ż,u zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci 0,1 oń wynagrodz enia za

przedmiot zamówienia netto, zakażdy dzień zwłoki.
7.2. Ztl.tułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokoŚci 10 0/o wynagrodzęnta

za przedmiot zamówienia netto.

Zamawiąi qc:ł płaci Zleceniobiorql kary umou,ne :

7 .3 " Z tltułu odstąpienia od umowy z winy Zamawialącego w wysokości 10 % wynagrodzenia

zaprzedmlot umowy netto.

].4. Zazwłokę w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych.

Jezeli w/w kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, Strony zasttzegająprawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§8

8. postanowieniu końcowe

8.1, Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaznoŚci.

8.2, Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą byĆ przenoszone na

rzecz osób trzecichbez zgody drugiej Strony.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
8.4. Spory pomiędzy Stronami wynikające zrealizacji umowy będą rozstrzyganę przez Sąd

właściwy dla siedziby Powoda.
8.5. Umow ę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla każdej

ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY ZLECENIOBIORCA


