
Projekt umowy
UMowA NR ......../2023

Zawartaw dn|:u . w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Snzeleckim,
reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia wydanego
przez Zarząd Powiatu Shzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyręktorowi DPS w Strze]cach
Op. z filią w Szymiszowie i frlią w Leśnicy,
ul. Strżacka 8,47-100 Strzelce Op., zwafuym dalej ,,Zamawiający" ,NIP: 756-18-12-9ż8
a ..,.,............. prowadzącym działalność pod firmą ., reprezentowanym
przez:l, ............ zwanym dalej ,,Zleceniobiorcą" NIP: .,.............,..,..,..

§1

1. przedmiot zamówienia
I .I . Zamailający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod nazwą
,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutleŃu chloru w celu dezynfekcji instalacji
cwu.z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ul. Strazackiej 8".
1.2. W skład wyżej wymienionego zadania wchodzą:
a) Comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowania pracy pompy,
b) Comiesięcmy dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.
c) Comiesięczne badanie wody na zawartośó dwutleŃu chloru.
d)Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamańającego w zakresie obsługi zamontowanych
l]tządzęń.

§2
2. zobowiazania zleceniobiorcv
Zleceniobiorca zobowiqzuj e się do :
2 .1 . należlĄego i terminowego wykonania wszystkich robot zleconych w ramach umowy zgodńe
z ofeńą;
2.ż. zapewnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania robot okeślonych w umowie;
ż.3.ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym przedmiotem
umowy.
2.4. przekazania kopii polisy odpowiedzialności cywilnej do wglądu Zamawiającemu
2.5.zapewnienia waruŃów bezpieczeństwa bhp i ppoż. w zakresie wykonywanych przez
siebie prac.
2.6. zabezpieczenia maszyn i vządzeń w miejscu prowadzenia robót przed zniszczeniem.

§3
3. zobowiazania zamawiaiacego
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do:
3.I. zapłaty za zrealizowane roboty na waruŃach określonych w umowle;
3.2. zapewnienia podłączenie do nośników energii elektrycznej celem podłączenia sprzętu
i vządzeń do serwisu (gniazdo 230V, 16'Ą);
3.3, zapewnienia swobodny dostęp do wody i sanitariatri
zamawiający nte ponosi odpowiedzialności za sprzęt wykonawcy oraz materiały konieczne do
wykonania zamówienia znajdujące się na terenie inwestycji.

4. Okres obowiazr.wania urnowy
§4



Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 3 1 grudnia2}23r.

§55. Przedstawiciele
5.1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonl.rraniem umowy bgdzie pełnił:
Pani Renata Skowronek.
5.2.Nadzór nad wykonywaniem prac ze strony Zleceniobiorcy pełnió będzie

§6
6. Cena i warunki platności:
l.zapłata l7a rzęcz zleceniobiorcy za wykonane usługi nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym ńożonym wtaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni od
daty doręczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywać Nablłvcę 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 Sz),miszońe i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8,47-100 Strzelce Op,
3. Faktury będą dostarczane do zamawiającego tj. Domu pomocy społecznej w strzelcach
Op. z filią w Szyniszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4, płatnikiem faktw za wykonanie usług będzie Dom pomocy społecznej w stizelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5, Szacunkową wartośó zamówienia na 2023 rok ustalono na kwotę - obsługa serwisowa

.........zł brutto.
6. Szacunkową wańośó zamówienia na 2023 rok ustalono na kwotę -stabilizowany roztwór
dwutleŃu chloru ...,.....,,,......zł brutto.
7. SzacuŃową wartośó zamówienia na 2023 tok ustalono na kwotę - coroczny przegląd
pompy ...,,,.....,....,.zł brutto.
8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związule z realizacją umowy.
9. Realizacja płatności następuje na podstawie faktury vAT wystawionej przezzleceniobiorcę,
po kżdej wizycie serwisowej w terminie 14 dni od wystawienia faktury vAT. za termin
zapłaty uznaje się dzień, w którym zarnawialący polecił swemu bankowi przelaó na konto
Wykonawcy kwotę wynikaj ącą z prawidłowo wystawionej faktury, Zamawi ający wyrńa
zgodę na wystawianie faktur VAT bezjego podpisu.
10, podstawą do wystawienia faktury będzie protokół serwisu, podpisany przez osoby
wlłnienione w p.5 niniejszej umowy.
11.zarnańający informuje, że korzysta z następującej platformy Elektronicznego
Fakturowania skrz},rrka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponhdto dopuszcza się
przyjmowania innych dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wyrnaga
obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi postanowióniami
umowy o realizaclę zadania publicznego,

§7

7. Kary umowne



Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Zl e c e ni o b ior c a z ap ł ac i Zam aw iaj ąc e mu kaĄl umow ne :

7 .1 . Za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za
przedmiot zamówienia netto, zakażdy dzteń z:włoki.
7 .2. Z tlĄttłll odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 %o wynagrodzenia
za przedmiot zamówienia netto.

Zamqw iąi ącv pł ąc i Zl e c e ni o b ior cy kary umow ne :

7.3, Z tyfułu odstąpienia od umowy z winy Zasawiającego w wysokości 10oń wlłragrodzenia
za ptzedmiot urno\ły netto.
7 .4. Za zv,tłokę w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych.

Jeżeli w kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§8

8. postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.2. Prawa i obońąki 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 wynikaj ące z rea|tzacji umowy będą rozstrzygane ptzez Sąd
właściwy dla siedziby Powoda.
8.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY ZLECENIOBIORCA


