
Projekt umowy

U M o W A NR .........../ż021,

zawarta w dniu ............ w miejscowości Strzelce opolskie pomiędry: Powiatem

strzeleckim9 reprezentowanym przez Jolantę osuch, działającą na podstawie

upoważnienia wydanego prr", Zarząd Powiatu 
^Strzeleckiego 

z dnia 08,12,2016r,

Dyrektorowi Dpś * śt"".t.ach op. z fl|ią w _Szymiszowie 
i filią w Leśnicy, ul,

Strażacka 8, 47_100 Strzelce opolsńe, zwanym da1ej rrZamawiającym,oo NIp: 756_18_

12-9ż8,, a ........prowadzącym działalność pod firmą - reprezentowanym

przez.........., zwanym dalej Wykonawcą, NIP : " " " "

I. Przedmiot umowy 
§1.

I.Zamawiający udziela niniejszego zamowienia na podstawie Zarządzenia nr IIl202l

Dyrektora 
"Do*,, 

Pomocy Spoiecznej w Strzęlcach op. z filią w Szymiszowie i filiąwLeśnicy

w sprawie ustalenia..g,riuńrr., udziólania zamówień, ktorych wartość nie PtzekaczakwotY
130 OO0złotych netto.

2. Wykonaw ca zobowiązĄe
przepisami prawa, normami

się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi

branż ow}m i or az pr zy zachow aniu na\eżytĄ staranno ś ci,

§2.
l". Przedmiot umoł\T, o którym mowa w §1, niniejszej umowy

do budyŃu Domu Pomocy Społecznej Filia w Szymiszowie,

nazasadach,.

obejmuje dostawę lZszt drzlvt
ul. Strzelecka2 - II zapytanie

łazienkowych (11szt) i
załącznikiemnrl-w

1) wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży zamawtającemu drzwi

dowiezienia ich własnym transportem i na swój koszt, zgodnie z

godz. 800-1500 w dniachroboczych;
2) wykonawca zobowiązĄe się do sprzedaży zamawiającemu drzwi wewnętrznych

kiatkowych (lszt) i dowieziónia ich własnym transportem i na swój koszt zgodnie z

załącznikiernnr 1 - w godz. 30o-1 50o w dniach roboczych;

do budyŃu DPS Filia w Szymiszowie, ul, Strzelecka 2;

3) drzwi łazienkowe wraz z ościeżnicami (11szt) mają być z drewna sosnowego lub

jesionowego, klejone, pomalowane na biało, dopasowane wyglądem do pozostałych drzwi w

łazienkach, o następuj ących parametrach:

3.1. drzwi łazienkowó ir-żościeżnicami o szerokości 90cm x 203cm |ewe _7szt,

3.2. drzwiłazieŃowe wrazzościęznicami o szerokości 90cm x 203cm Prawe - 4sń,

3.3. ościeżnica regulowana od 18cm do 21cm - Ilszt,
3.4. tite drewno Sosnowe lub jesionowe, klejone, pomalowane na biało,

3.5. skrzydło drzwi klatkowe ze szkleniem mlecznym,

3 .6. zawiasy wpuszczane,
3.J. zamekwpuszczany WC zk|amką,
3.8. podcięcie wentylacyjne;
4) dizwiwewnętrzne klatkowe wrazzościeżnicami o szerokości 100cm x 203cm lewe - 1szt,

4.1. ościeZnica regulowana 18 - Zlcm,
4.ż. s|<rzydło drzwi 3 klatkowe bez szklenia,
4.3. lite drewno sosnowe lub jesionowe, klejone, pomalowane na biało,

4.4. zamek drzwi na samą klamkę,
4.5. zawtasy wpuszczane ;



5) zamawiane drzwi powinny mięć co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji, licząc od

dnia ich wydania Zamawiającemu;
6)przedstawicięI ńiawiu3ą."go jest obecny przy odbiorzę przedmiotu zamówienia i

dokonuje sprawdzenia jego stanu technicznego i estetycznego; powiadomienie o terminie

oouioru nasiępuje po"źt{ elektroniczną, telefonem 1ub na piśmie;

7) wykonaw 
"u 

,upi"*nia dobrą jakośó przedmiotu zamówienia, obejmującą dobry stan

techniczny i estetyczny przedmiotu zńówienia, w tym brak jakichkolwiek uszkodzeń

1ń zarysowań;
8) wykonawca zobowięany jest wykonac przedmiot umowy w sposób bezpieczny dla

mieszkańców DPS Filia w Szymiszowie;
9)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

ł6"xi*"" awizjalokalna na miejscu w budynku DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 w

go'dz. 7 .00 _1 5. 00 óraz sprawdzenie wymiarów zamówionych drzwi;

11) Faktura będzie wystawionu po *yt onaniu zadania i podpisaniu protokołu odbioru

dostawy drzwi.

§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się realizowac przedmiot niniejszej umowy W opalclu o

asortyment posiadający odpowiednie kryteria określonymi w polskich Normach oraz zgodne z

*łuSÓl*yrni prrepiŚa.rri i normami branżowymi,

2. Zamawiający ma prawo żądaó okarańia dokumentów, o których mowa w ust,l, od

wykonawc y or az_}tórrurriu pl zez nie go b adań j ako ściowo _ilo ściowych.

II. Rozpoczęcie i prowadzenie dostaw

§4.

1. 
,wykonawc a zobowiązuje się rozłocząć dostawę płzedmiotem niniejszej umowy wtęrmrrue

oa aniu podpisania umowy do dnia 30 września})Zlr,

§5.

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały za|<res zleconych i objętych niniejszą umową

dostaw.
2. wykonaw ca możę powierzyć wykonanie w części lub w całości przedmiotu niniejszej

umowy osobie trzeciĄ za zgodą Zamavłiającego _ , :y,\, że pełną odpowiedzialnośó za jakość

iterminowośćdostawpo''o-'iwykonawcajakzadzińaniawłasne.
3. w przypadku wykonania części zamowienia przęz podwykonawcę, wykonawca

zobowiązany jert ,ru co najmniej 14 dni kalendarzowych przedstawić zamawiającemu

projekt umowy i.ru ,rr.,o*i * Ó.t,, zapoznania się. z jej treścią i .zaakceptowania 
jej

postanowień*"'ęs"idotyczącej,po'obu'dostawy,isposobupłatności.
4. Wykonawcu "tuo*iń""v 

j.{ przedstawió. Zamawiającemu kopię dokumentów

potwierdzających łapłaącałości nateznoSci podwykonawcy (np, przelew, kompensata itp,),

III. Wynagrodzenie i płatnoŚci 
§6.

l.Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zrealizowane zadanie nastąPi według

cen zawartych w formularzu ..rro*yń złożony,m,wIaz z ofertą _ w formie przelewu w

terminie 14 dni od daty doręc r"nlu przez Wykonawcę faktury VAT, oferta stanowi

integralną częśó umowy,
i.rJtt*yVAT będą następująco wskazywać 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.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3.Faktury są dostarczane do Zarnawiąącego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-700 Strzelce Opolskie.
4. Płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w
Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Wartośó łączna zamówienia wynosi kwotę ...........zł.
6.Zamawiający informuje, żę korzysta z następującej Platformy Elektronicznego
Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się
przyjmowanie innych dokumentów elektronicznych niz faktura ustrukturyzowana, co
wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownlrrni
postanowieniami umowy o realizację zadania publicznego.

§7.
1. Ustalone wynagrodzenie płatne jest w terminie do 14 dni od dnia przedŁożęnia przęz
wykonawcę faktury oraz potwięrdzenia odbioru przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z
§4.
2, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w
wypadku przekazania odebranego przedmiotu umowy do sprawdzenia z powodu wystąpienia
wad w oddanym przedmiocie umowy - wynagrodzenie płatne będzie wówczas w terminie 14
dni od dnia wymiany wadliwego towaru na inny - wolny od wad.

§8.
Strony niniejszej umowy uzgadniają, iż wykonawcatozltczńbędzie wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy na podstawie faktury wystawionej po każdorazowej dostawie.

IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza i gwarancje jakości

§9.
1. W wypadku ujawnienia się wad w przedmiocie umowy lub jego części Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie na wezwanię Zamawiającego, nie później jednakze niżw terminie 2
dni przystąpić do usunięcia wad, na swój koszt i ryzyko poprzęz dokonanie dostawy zamiennej
w miejsce części wadliwych,pfzy czymtermin usunięcia wad ustalą Strony przy uwzględnieniu
charakteru wad,
2.Usunięcie wady polega na wymianie wadliwego towaru na towar wolnytod wad.
3 .Jężęli wady nie nadaj ą się do usunięcia, Zamawiający może za 14 dniorym wypowiedzeniem
rozwięaó umowę.

§10.
1. Ustaloną ptzęz Strony formą odszkodowantazanienalezyte wykonanie postanowień
niniejszej umowy będą kary umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapŁaty kar umownych w następujących wypadkach:

1) zazwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości},Z%o całego
wynagrodzenia umownego zakużdy dzięń zwłoki,



2)) zanieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wYsokoŚci

I',5 yowynagrodzenia umownęgo zadany przedmiot odbioruzakńdy dzieńzwłoki licząc

od dnia .vqrznaczorLego na usunięcie wad i usterek

3) za odstąpienie od.r*o*y Zplzyczynzależnychod wykonawcy w Wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego.
l. zimńiający jest zobońązany do zapłaty kar umowny,ch w następującychprzypadkach:

t1 za zwiikę w zapłacie faktur w wysokości ustawowych odsetek za nieterminowe

uiszczanięnalezności Skarbu Państwa liczonych od wynagrodzeniaumownego zakaŻdY

dzień opóźnienia;
2) za oistąpi.enie od umowy zprzyczynniezależnych od wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego.
a. Stion{ zastrzegająsobie irawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wYsokoŚci

rzeczywiście poniesionej szkody.

§11.
1. stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) WYkonaw'Y' 
.r,.," reolllllie nabieżacofaktur i mimo ,a wykonawcy,a)Zamawiający nie reguluje nabieżąco faktur i mimo pisemnego wezwanl

zw1ęka z zipłaią dhzej niz 35 dnilicząc od terminu ustalonego w umowie,

b) Zamawiąący zawiadomi wykonawc ę, że nte będzie w stanie r ealizow aó swoich

obowiązków wynikaj ą cy ch z umowy.
2) Zamawtającemu:

a) Wykonawca nie rozpoczS.dostaw lub ich nie wznowił, mimo wezwań DPS, Przez
okres dłuższy niż 3 dni,
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej,że wykonanie umowy

n:ielezy w interesie publicznym, częgo nie można było przewidztęó w chwili zawarcia

umowy, zamawiający moze odstąpió od umowy w terminię 7 dni od powzięcia

wiadomości o powyzszych okolicznościach,
c) ogłoszenia upadioscilub rozwi ązaniafirmy wykonawc y, bądż wydania nakazll zajęcia

majątku wykonawcy.
2. odstąpienie 

-od 
umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznościwrazz

podaniem uzasadnienia.

§12.
W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

§ Żamańają§ wspo Inię z*ytorru*" ą sporządząprotokół inwentaryzacji dokonanYch

części dostaw na dzięń odstąpienia od umowy;

2) Wykonawca zgłosi do od6ioru plzezZamawiającego zrealizowane dostawy do czasu

odstąpienia od umowy.

v. postanowienia końcowe
§13.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z rea\izacji niniejszej umowY jest sąd

właściwy miej scowo i rzęczow o dla Zamawiaj ącego,

§14.
Wszelkie zmiany,jakie strony chciałyby wprowadzió do ustaleń wynikających z niniejszej

umowy, *vr"ugują rormy pisannej i zgody obu stron pod rygorem niewaznoŚci takich zmian.
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§15.

I.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej

na podsiawie której dokonano wyboru wykonawcy,

moŹliwośó dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

umowy w stosunku do treści oferty,

chyba żę zama-wiający przewidziń
zamówieniu oraz okręślił warunki

takiej zmiairy
Z.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust, 1jest nieważna,

§16.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanle

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,

§17.

umowę niniejszą sporządzono w dwoch jedn"obrzmiących egzemplarzach _ jeden egzemplarz

dla zarnavłiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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