
Projekt umowy
UMOWA NR ........12020

Zawarta .w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, r€prezentowanym pyzez Jolantę Osucho dziaNającą na podstawie
uPowaŻnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia a8J2.20l6r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej ,rZamawiający'',NlP: 756-18-12-928
a .......... prowadzącym działalnoŚć pod firmą reprezentowanym
przez:l, ,. zwanym dalej ,,Zleceniobiorcą'' NIP:

§1

1. przedmiot zamówienia
I.I. Zamawiający zleca, a Zlęceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod
nazwą ,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutleŃu chloru w celu dezynfetcji
instalacji aw.zbakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach opolskióh
ul. Strażackiej 8".
1.2. W skład wyżej wymienionego zadaniawchodzą:
a) comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowaniapraay pompy.
b) Comiesięczny dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
c) Comiesię cznę badanie wody na za.w artość dwutlenku chloru.
d)Przeszkolenie o sób wskazanych przez ZamawiĄącego w zakresie obsfugi zamontowanych
urządzeń.

§2
2. zobowiazania zleceniobiorcy
Zleceniobiorca zobowiqzuje się do:
2.I. należYtego i terminowego wykonania wszystkich robot zleconych w ramach umowy
zgodnie zofertą;
2.2. zaPevłnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania robot określonych w umowie;
2,3. ubezPieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym
przedmiotem umowy.
2.4. Przekazania kopii polisy odpowiedzialności cywilnej do wglądu Zarlawialącemu
2,S.zaPewnienia warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. w zakresie wykorrywanych przez
siebie prac.
2.6- zabezpieczenia maszyn i lrządzeń w miejscu prowadzenia robót przed zniszczęniem.

§3
3. zob ow iazania zamaw iaiacego
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do;
3.7. zapłaty zazrealtzowane roboty na warunkach określonych w umowie;
3.2, zaPev,mienia podłączenie do nośników energii elektrycznej celem podłączenia sprzętu
i urządzeń do serwisu (gniazdo 230Y , 16A);
3.3. zapevnienia swobodny dostęp do wody i sanitariatu
ZamawiającY nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt Wykonawcy oraz matętiały konieczne
do wykonaniazamówrcnia znajdujące się na terenie inwestycji.

4. okres obowiazywania umowy
§4



Umowa zostaje za,warta na czas określony do dnia 3 1 grudnia ż020r.

§55. Przedstawiciele
5.L Zę stiony Zamawiającego nadzór nad wykonywaniem umowy będziepełnił:
Pani Renata Skowronek.
5.2.Nadzór nad wykonywaniem prac ze strony Zleceniobiorcy pełnić będzie

§6
6. Cena i warunki płatności:
I.ZaPŁata na rzęcz Zleceniobiorcy za wykonane usługi nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wTaz z ofertą w formie pizelewu irr terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywać Nabywcę i odbiorcę.
Nabyłvca:
powiat strzelecki
ul, Jordanowska 2
47-100 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 dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
OP, z filią w Szymiszowie i fitią w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 

'47-100 
Śtrzelce op.

4. Płatnikiem faktur za wykonanie usług będzie Dom Pomocy Społe cznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartoŚć zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę - obsługaserwisowa ....zł brutto.
6. SzacuŃową wartoŚĆ zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę -stabilizowany
roztwór dwutlenku chloru ....zł brutto.
7. Szacunkową wartoŚc zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę - coroczny ptzegląd,pompy ...zł brutto,
8, wynagro dzęnie obej muj e wszelkie ko szty związane z r ealizacjąumowy.
9_, Realizacja Płatności następuje na podstawie faktury VAT wystawionej pruez
Zleceniobiorcę, Po kużdej wizycie serwisowej w terminie t4 ani od rrrystawienia faltury
VAT. Za tęrmin zaPłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi
PrzelaĆ na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawiółiiró wystawionej faktury.
zarrlawiąący wyrażazgodę na wystawianie faktur vAT beż jego podpisu.
10. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół ,i.*iń, podpisany ptzęz osoby
wymienione wp.5 niniejszej umowy.
llZamawiającY informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego
Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTMELCE. ponadio dopuszcza się
PrzYjmowania innYch dokumentów elektronicznych niz faktura ustrukturyzowarLa, co
WYmaga obustrornego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonegó stosownymi
postanowieniami umowy o rcalizację zadaniapublicznego.

§7

7. Kary umowne



StronY ustalają odPowiedzialność zanię wykonanie lub nienależyte wykon anie zobowiązń
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

l
7,L Za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci 0,1%owynagrodz ęniaza
przedmiot zamówienia netto, za kużdy dzienzwłoki.
7,2, Z tYtułu odstąPienia od umowy zwiny Wykonawcy w wysokości 10 %owynagtodzęnia
za przedmiot zamówienia nętto.

z
7,3. Z tYtułu odstąPienia od umowy zwiny Zarnawiającego w wysokości 10 yo vrłynagrodzeńa
zaprzedmiot umowy netto.
],4. za zwłokę w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych.

JęŻeli w/w karY nie Pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wYkonania umowY, Strony zastrzegająplawo do dóchodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§8

8. postanowienia końcowe
8.1. wszelkie zmtany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.
8,2, Prawa i obowiązki Stron wynikające zniniejszĘ umow! 

"i".oJgą 
byó przenoszone narzęczosob trzecich bezzgody drugiej Strony.

8,3, W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KodeksuCywilnego --- r---.
8,4, SPory PomiędzY Stronami wynikające zrealizacjiumowy będą rozstr zyganę przezSąd
właściwy dla siedziby Powoda.
8,5, Umowę sPorządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY ZLECENIOBIORCA


