
Projekt umowy
UMoWA NR......./2021

W zakresie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych, napraw sprzętu
gaŚniczego należącego do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z ńtią *
SzymiszoŃieifiliąwLeśnicyul.Strżacka8_zawartawdniu
w miejscowości Strzelce Op. pomiędzy: Powiatem Strzelęckim, rcprezentowanym przęz
Jolantę Osuch, dziŃającą na podstawie upoważnienia wydanego przęz Zarząd Powiatu
Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z ftlią w
Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.,zwanymdalej,,DPS",
NIP: 756-18-12-928 a ........... ..... prowadzącymdziałalnośćpod firmą
reprezentowanym przez: zwanymdalejWykonawcą, NIP: ......

I. Przedmiot umowy
§1

l.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych gaśnic, ńydrantów,
zaworów hydrantowych, węży stanowiących wyposazenie hydrantów wewnętrznych oraz
pomiary ciśnienia wody w hydrantach, należących do DPS.
Wykaz sprzętu gaŚniczego należącego do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach op. z ftlią
wSzymiszowieifilią wleśnicy stanowi Zńącznik nr l.
Konserwacja sprzętu powinna prowadzona byó zgodnie z zasadami określonymi w Polskich
Normach oraz dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi po*y'żsrego sprzętu.
2.WYkonawca przedmiot umowy wykona z materiałów własnych i przy uzyciu *iurrr"go
sprzętu oraznarzędzi, własnym transpońem i na swój koszt.

§2
1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu gaśniczego objęte zakresem
niniejszej umowy zostńy określone w Polskich Normach (Dz. U. Nr 109 poz . itg ,2010r.).

§3

1.W zakres usługi wchodzi:
a)Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń, gaśnic prowadzone w okresach i
w sposób zgodny z instrukcją producenta,nie rzadziej jednak niżrazw roku,

b) sPrawdzenie stanu sprawności,utrzymania, konserwacji sprzętu i instalacji ppoż.
c) sPrawdzenie prawidłowości dokumentacji eksploatacji, a w szczególności:

- karty eksploatacji,
- dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,

d) przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów
takżę badania hydrantów prowadzone co 12 miesięcy,

i zaworów hydrantowych, a

e) PróbY na maksymalne ciśnienie robocze węży stanowiących wyposażenie hydrantów
wewnętrznych wykonywane raz na 5 lat,

f) remont lub wymiana sprzętu gaśniczego zakwalifikowanego ptzezwykonawcę do remontu
lub wymiany, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z przepstawiciilem pps,
g) naPraWY i wykonywanie czynności dodatkowych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania sPrzętu gaśniczego, po wcześniejszym ich uzgoónióniu z przódstawicielń
DPS,

h) złomowanie i utylizacjagaśnic nie nadających się do eksploatacji,



2.Wykonawca z przeprowadzonych przeglądów przedHadać będzie DPS raportY z

wykonanych czynności zawierające m.in. terminy kolejnych przeglądów przebadanego sprzętu.

3.bowiadomienie o awariach i nieprawidłowościach w pracy sprzętu ppoż.odbywaó się będzie:

a)przez przekazanie informacji pisemnej do biura Wykonawcy....,
b) telefonicznie .

c) pocztą elektroniczną e-mail:
d) w dni wolne od pracy telefonicznie ....

§4
1. Wykonawca zobowiązĄe się realizować przedmiot

asortyment po siadaj ący o dpowiednie kry,teria okre ślonymi
właściwymi przepisami i normami branżowymi.
2. DPS ma prawo żądać okazania dokumentów, o których
oraz wykon ania przez niego badań j akościowo-ilościowych.

II. Rozpoczęcie i prowadzenie usług

mowa w ust.1 od wykonawcy

§5
l.Wykonawcazobowiązuje się rozpocząó usługę objęte przedmiotem niniejszej rrmowy

w tęrminie od dnia podpisania umowy do dnia 3I.Iż.202Ir.

§6
DpS zobowiryuje się zapewnić terminowy i bezkonfliktowy odbiór przedmiotu niniejszej

umoWy.
§7

1. DpS wskazuje Panią Renatę Skowronek - st.inspektor BHP i ppoż. - jako osobę

upowżnionądokontaktowania się z wykonawcą- nr tel. 077146|-34-80 wew.415

2.Wykonawca wskazuje Pana zamieszkałego: .

nr tel. ...... -juko osobę upoważnioną i odpowiedzialnązarealizację przedmiotu

niniejszej umowy.

§8
DPS zobowiązuje się do:
1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do wządzeń objętych umową w sposób

u1noŹli*iu3ący prawidłowe wykonanie usługi i bezpieczne przeprowadzenie prac

konserwacyjnych.
2) niedokonywanię żadnych przeróbek i zmian w lrządzeniach objętych konserwacją

bez porozumienia z Wykonawcą
3) zgłaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w pfacy sprzętu.

§9
Wykonawca bez zgody DPS nie moze:
- powierzyć wykonanie umowy innej osobie,
- przenieśó wierzytelność na osobę trzecią,
- rozpocząć prac remontowych nie wchodzących w skład umowy.

§10 
?

1. Ustalone terminy wykonania przedmiotu umowy - realizowanych usług lub ich częŚci -

mogą zostać zmienione przez Strony za wspólnym porozumieniem. O konieczności dokonania

,*iiny terminu strona zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę, nie później niż7 dtiPrzed
terminęm wykonania określonego szczegółowo przedmiotu umowy lub jego częŚci.

niniejszej umowy w oparciu o

w Polskich Normach oraz zgodne z



2.Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan

zaawansowania prac z zakesu przedmiotuumowy orazprzyczynypowodujące zwłokę.

§11
Wykonawc'a ma prawo wnosió o zmianę - przedłużenia - umownego terminu realizowania
przedmiotu niniejszej umowy z powodu:
1) dzińania siły wyższej,
2) z przyazyn niezależnych od wykonawcy, potwierdzonych pisemnym stanowiskiem
o dp owi e dni ch or ganó w lub j e dno st ek ot ganizacyj nych.

III. Wynagrodzenie i płatności

§12
LZapłata na tzecz Wykonawcy za vłykonane usługi nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wTaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni od
daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
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 dostarczallę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za wykonane usługi będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.z
filiąw Szymiszowiei filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość zamówienia na 20żI rok ustalono na kwotę .........zł.
6. Strony ustalają wynagrodzęnie zawykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1

ust.1, w formie ryczŃowej w wysokości:
a.konserwacja podręcznęgo sprzętu ppoż. (gaśnice, koce) ..złbrutto
b. pomiar ciśnienia i przepływu w hydrantach - .......lsztbrutto
c.Naprawy wządzei, o których mowa w § 3 pkt. 1 ppkt.g rozliczanę będą w oparciu
ocennikfirmy ....., przedłożony na piśmie przedstawicielowi DPS.
7. Wynagrodzęnie płatne będzie przelewem na konto baŃowe wskazane przez wykonawcę,
który jednocześnie oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz jest uprawniony do

wystawian ia i ottzymwvania faktur.
8.Zamawiający informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznęgo Fakturowania
skrzyŃa PEPPOL numer DPSSTMELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych
dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego
porozumienia w tym zakłesie, potwierdzonego stosown;łni postanowieniami umowy o

r ealizacj ę zadania publiczne go.



§13
1,. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przęz
wykonawcę faktury oraz potwięrdzenia odbioru przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z

§ 4. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych - po wykonaniu określonych części
zakresu usługi.
2. DPS przysługuje prawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w wypadku
przekazania odebranego przedmiotu umowy do sprawdzeniaz powodu wystąpienia wad
w oddanym przedmiocie umowy - wynagrodzenie płatne będzie wówczas w terminie 14 dni od
dnia usunięcia stwierdzonych wad.

§14
W razie wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub jego części konieczności
wykonania dodatkowych usług, ich zakres i wysokość dodatkowego wynagrodzenia ustalają
wspólnie Strony niniejszej umowy.

§15
W przypadku ujawnienia się wady w poszczególnej części przedmiotu umowy DPS
przysługuje prawo wezwania do usunięcia tej wady, wskazania terminu tego usunięcia,
chyba ze strony umowy ustalą wspólnie termin usunięcia wady.

§16
l,. Ustaloną ptzez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie postanowień
niniejszej umowy będą kary umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach:
1) za zńokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500,00zł za kńdy dzien
zwłoki,
2) za nietęrminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości
10,00zł zakażdy dzięn zwłoki licząc od dnia ..vqtznaazonego na usunięcie wad i usterek
3) zaodstąpienie od umowy zprzyczynzależnych od wykonawcy w wysokości 500,00zł .

3. DPS jest zobowiązarty do zapŁaty kar umownych w następujących przypadkach:
1) zazwłokę w zapłacie faktur w wysokości ustawowych odsetek zanieterminowe uiszczanie
nalezności Skarbu Pństwa liczonych od wynagrodzenia umownęgo zakażdy dzień opóźnienia.
2) zaodstąpienie od umowy zprzyczynniezależnych od wykonawcy w wysokości 500,00zł
4. Strony zastrzegĄą sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§17
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.) Wykonawcy:
1) DPS nie reguluje nabieżąco faktur i mimo pisemnego wezwania wykonawcy, zwleka z
zapłatą dłużej niZ 45 dni licząc od terminu ustalonego w umowie,
2) DPS zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie rcalizowaó swoibh obowiązków
wynikających z umowy.
2. DPS:
1) Wykonawca nie rozpocz$ usługi lub jej nie wznorvił, mimo wezwań DPS, przez okręs
dłuższy niz3 dni,
2) w razie wystąpienia istotnej zmiarry okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym ) czego nie mozna było przewidztęć w chwili za,warcia umowy,
DPS może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,



3.) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia
majątku wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewźności wraz z podaniem
uzasadnienia.

§18
W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązanę do następujących czynności:
1. DPS wspólnie z wykonawcą sporządzą protokół inwentaryzacji dokonanych prac na dzień
odstąpienia od umowy,
2.Wykonawca zgłosi do odbioru przęz DPS zrealizowane prace do czasu odstąpienia od
umowy.

v. postanowienia końcowe
§19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

§20
Wszelkie zmiany,jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazności takich zmiarl.

§21
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§22
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz
dla DPS i jeden egzettplarz dla wykonawcy.

§23
Podpi sy przedstawicieli Stron niniej szej umowy :

DPS WYKONAWCA


