
Projekt umowy

UMowA NR..../2020
na świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji instalacji alarmowYch, instalacji

"aav*i""a, 
odcinńia pożaru, insialacji prryąnvowej i pomiaru szczelności

jonŁujących czujek dymu w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z fllią
* srv*is"owie i hną * Leśnicy ul. Strażacka 8 zawańa w dniu ......

w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: powiatem Strzeleckim, reprezentowanym

przez Jolantę osuch, dziaiającą na podstawie upoważnienia wydanego przez

żarrąd powiatu Strzeleckiego " a"iu 08.|2.20L6r. Dyrektorowi DpS w Strzelcach

op. i filią w Srymiszowie i nną w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47,100 Strzelce OP.o

zwanym dalej ,,DPSoo, NIP: 756-18,12-928 a

p"o,oud"ą.ym działalność pod firmą """" reprezentowanym ptzęz:

1. .............. .................zwanym dalej wykonawcą, NIP: """""""", o

następującej treści:

I. Przedmiot umowy 
§ 1.

t.Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych DPS powierza,

a Wykonawca przyjmuje do w}konania stałą konserwację, naprawy i 1*: usługi

potwierdzo n" ,u^ó*reniem dotyczące sygnalizacji alarmu pożaru instalacji alarmowYch,

instalacji oddymiania, odcinania pożarrt, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności

jonizujących czujek dymu w obiektach DPS:
1) Strzelce Op. ul. Strażacka 8,

2) Filia DPS Szymiszów ul. Strzęlecka 2,

3) Fitia DPS Leśnica ul. Szpitalna 20,

§2.

1. Do zakresu usług wchodzą prace ,zaktórewypłacone jestwynagrodzenie rYczńtowe:

1) okresowa kontrła i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach w DPS

Sirzelce op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden taz na kwartał;

2) okresowa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej

w obiektach w DpS Strzelce Óp., Filii Szymiszów i Filii LeŚnica , wYkonYwana

jeden taz na pół roku;
il okresowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pożaru w obiektach DPS

Sirzelce Op., Fitii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raznapół roku;

4) okresowa kontrola i konserwacja instalacji przyzywowej w obiektach w DPS

Sirzelce op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana raz na pół roku;

5)pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu w obiektach DPS Strzelcę OP. Filii
Szymiszów i Filii Leśnica. wykonywany raz do roku;,

2. Następujące prace rozliczane są kosztorysem powykonawczym, przedstawionYm Przez

wykonawóę do sprawdzęniai ewentualnej weryfikacji przez Dps:
i) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązań tymczasowYch-

w pizypadku konieczności dokonania poważnych napraw, albo likwidacji szkód

powstałych w przypadkach nadzwyczajnych po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem

DpS z zakresu ,-rupiu*y _ wykonana w terminie do , 24 godzin w przypadku zgłoszenia

awarii telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną;

ż) wykonywanie innych ,r.ł.rg zwtązanych z konserwowanymi instalacjami

w przypadku mogącym spowodowac zagrożenie pożarowe i wymagającym
Ą
_)



natychmi astowe go dzińania.
3. Z przeprowadzonych konserwacji Wykonawca wystawi protokół, potwierdzający

wykonanie prac i opisujący starr_ systemów, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości

oń"Sru:ą.v. )akres ńr.o"u"y"h lub niezbędnych do wykonania napraw,

§3.

1. usuwanie, naprawy uszkodzonych systeńow.będą wykonywane na podstawię

kosztorysó* po*yt o'rri*"ń"n zgodnie z aktualnYmi cennikami KNR' PrzY cz,m stronY

".iJ"Ją 
,t"Ń ,obo"rogo aŹtny na kwotę "" brutto, .dojazd 

w km " ",
Z.Kosń utylizacji iroóo*,: cĄki d}mu wynosi ",szt netto,

3. powiadomienie o u#a.iacń i nieprawidłowóściach w pracy systemów odbywaó się:

I)przez przekazańe informacji pisimnej do biura Wykonawry*'

trrU prr.riurrie informacji faxem """" tuD

i; t"ieronic znię . ",, ""lub
3) pocńą elektroniczną ..., ",:",
4jw soboty, niedziele i święta - telefonicznię ,

w przypadku powiadomienia ustnego pps powinien zapisaó datę, godzinę oraz imię

i narwist<o oróby odbierającej zg}oszenie ze strony wykonawcy,

§4.

1. wykonawca zobowiązuje się ręalizowaćprzedmiot niniejszej umowy w oparclu o

asortyment posiadający odpowiedni._r..ytoiu określonymi w polskichNormach orazzgodne

z właściwymi przepiiami i normami branżowymi,

2. DpS ma prawo iłiue olrurania dokumentów, o których mowa w ust.1 ,od wYkonawcY oraz

wykonania przeznie go badań j ako ściowo -ilo ściowych,

3. wykonawca zobowiązuje się do wykonania. powierzonych usług w, sposób zgodny

z aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi 
-przepisami 

oraz sposób uwzględniający

wymagania pro.ducenta sprzętu. .lmie technicznym.4.'Usługa UĘazie świadczona na jak najvłyższym pozx

§5.

1. Wykonawca oświadc za, że legitymuje,ię_ l*l,jęPościami
pot*i"raru.iącymi kwalifikacj " 

oi* potencjał ludzki i zdolny

wykonywania usługi.
2,'W przypadku uiraty uprawnień, o. których mowa w ust,

)oaoiiąri"y do niezwło cznego powiadomienia DPS,

II. Rozpoczęcie i prowadzenie usług, 
§ 6.

Umowa zostaje zawartarLaczasokreślony _ d3 Jrria 31 grudnia 2020r,

§7.

1. DPS wskazuje Panią Renatę Długosz inspektora BHP i ppoż, _ jako osobę

upŃaznioną do kontaktu; odbioru protokołów konserwacji i ich akceptacji _

nr tęI.0771461_34-80 wew.415 (w razie nieobecnoŚci - odpowiedrrio Kierownicy Domow):

_DPS Strzelce op. _Pani Teresa Słonina _ tel(77) 46I,34_80 węw,4ż4

_ DPS Filia Szymiszów _ Pani Anna Migoń_Wirska __tel, (77) 462_38_45 _wew, 
21

_ DpS Filia Leśnica _ pani Lucyna Cisińska , te1 (77) 463,98,40 wew, 55

ż. kńdorazołyy przyjazd nu ko.rre.*ację powinien byó poprzedzony powiadomieniem

telefonicznym w/w osób.
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i uprawnieniami
do prawidłowego

1, Wykonawca jest



2.Wykonawca wskazuj e Pana/Panią ,.... zamieszkŃego;

...... ...... nr tel. - jako osobę upoważnioną

i o dpowie d zialną za r ealizację przedmiotu niniej s zej umowy,

DPS zobowiązuje się do:

l)zapewnienia Wykonawcy dostępu .do
.r-oŻt*iujący prawidłowe wykonanie

§8.

wządzefi objętych umową w sposób

usługi i bezpieczne przeprowadzenie prac

konserwacyjnych, 1.) l ,_

il "i. dokon/wanie żadnych przeróbek i zmian w urządzeniach objętych konserwacją

bez porozumięnia z Wykonawcą,
3) zgŁaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy systemu,

§9.

Wykonawca bęzuprzedniej zgody DPS nie może:

- powierzyó wykonanie umowy innej osobie,
_ prrenieśó wiórzl.tetnośó wynikających z tej umowy na osobę trzecią .

§ 10.

Wykonawca wykona siłami własnymi cńj za6es usług zleconych i objętych niniejszą

umoWą.

III. Wynagrodzenie i płatnoŚci 
§ 11.

I.ZapŁata na rzęcz wykonawcy za wykonane usługi nastąpi według cen zawartych w

formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty wystawienia przez wykonawcę faktqv VAI,
2. Faktury za wykonńą .r.ł,rgę będą następująco wskazywać Nabywcę i odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18,|ż-9ż8

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktury będą dostarczale do odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

op.z rriią w śzymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47,100 Strzelce OP.

4. płatnikiem fakiur za wykonane usługi będzie Dom pomocy społecznej w strzelcach

Op.z filią w Szymiszowie i frlią w Leśnicy,

5. Szacunkową wartośó zamówie.riu ,ru 20ż0 rok ustalono na kwotę ""zŁ,
6. Strony ustaiają wynagrodz ęnie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1

ust.1, w formie iyczałtowej w wysokości (w tym ujęto podatek VAT ..%):

a) jednorazowy, kwartalny łącizny koszt konserwacji sygnalizacji pożaru wynosi

..........złbrutto; (słownie: """"",)
b) jednorazow, półroczny koszt konserwacji instalacji oddymiania
'ńynosi 

.............. .......zł brutto; (slownie: """""""",)
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c) jednorazowy) półroczny koszt konserwacji instalacji odcinania pożaru wynosi

....zł brutto ( słowni€: ."""", """")
d) jednorazowy, pólroczny koszt konserwacji instalacji prryąrwowej wynosi

....zł brutto (slownie: """""" """")
e) jednorazowy, roczny koszt pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu
' wynosi .......zl brutto (słownie: )

7. Ńynagrodzenie pń" uęozie przelewem na konto bankowe wskazane przęz wykonawcę,

który jednocześnie oświadóza, zl jest płatnikiem podatku VAT oraz jest uprawniony do

wystawiania i otrzym;łvania faktur ^ l. ___ _ 1_^l^ __. ^.
s.'Naprawy vządzeń, o których mowa w § 2 pkt.Z rozliczanę będą w oparciu

o Kaialogi Norm Rzeczowych, katalogi branżowę,

9.Zamawiający ińrmuje," ze korzlsta , _"9:EĘ!3*j 
platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzynku" inppor ,r*.. DPSSTMELCE. Ponadto doPuszcza się

przyjmowania innylh dokumentów elektronicznych niz faktura ustrŃturyzowal|a, oo

wyrnaga oU,rrt orrrr"go porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi

póstńwieniami umowy o rea|izację zadaniapublicznego.

§ 12.

1. Ustalone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia ptzez

wykonawcę faktur| oru" pot*ierdzenia odbioru przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z

§2.
2. DPS przysługuje prawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w rvypadku

p,rzekazłniuia.ńurr"go przedmiotu umowy do sprawdzeniazpowodu wystąpienia wad

w oddanym przedmiocie umowy _ wynagiodzeńe płatne będzie wówczas w terminie 14 dni

od dnia usunięcia stwierdzonych wad,

§ 13.

Strony niniejszej umowy uzgadniĄą, iż wylionawca rozliczń będzie wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy ,ra połstŃie faktur wyŚtawionych po zakonczęniu prac i sporządzeniu

odpowiedniego protokołu.

Iv. odpowiedzialnośó odszkodow aw cza i gwarancj e j akości

§ 14.

1. ustaloną przęz strony formą odszkodŃania za nienależyte wykonanie postanowień

niniejszej umowy będą kary umowne,

z. wyt<onawca jest,ot owląza1y do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach:

l) za zwłokę w realiro**i., pizedmiotu umowy _ w wysokości 10,00 zł.zakażdy dzień

zwłoki,
2) zanieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie,odbioru wad i usterek w wYsokoŚci 1,5

oio vłynalrodzęnia umowlrego za darty przedmiot odbioru zakńdy dzień zwłoki licząc od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek

3) za odstąpienieód umowy Zprzyczynza|eżnychod wykonawcy -w wysokości 200,00 zł

s. ops jesizobowtązany Óoiapłaty kur.r-o*rrychwnastępującychprzypadkach:
1) za zwłokę w zapłacie faktur w wysokóści ustawowych odsetek liczonYch od

.r,.ynagrodzenia umownego, objętego fakturą, zakazdy dzięńopóźnienia.,
zfruĆa"tąprenie od umowy zprzyczynniezi|eimych od wykonawcy w wysokości 200,00zł

4. Strony zastrzegająsobie prawó ao.rrod".nia oószkodowania uzupełniającego do wYsokoŚci

rzeczywiście poniesionej szkody.



§ 15.

1. stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następującychptzypadkach:

1.) Wykonawcy:
uiups nie reguluj e nabieżąco faktur i mimo pisemnego wezwania wykonawcy, zwleka z

zapłńądłlżejiiz 4s dnilicząc od terminu ustalonego w umowieo

li op"s zŃadomi wykonawc ę, że nie będzie w stanie realizowaó swoich obowiązków

wynikających z umowy.
2.) DPS:
u; Wyko1u*ca nie rozpoczĄ prac |ub ich nię wznowił, mimo wezwń DPS, przez okres

dłuższy niż kolejne 3 dni, . l
rl * *ri. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wy-konanie umowy nle

Ieży w intęresie publicznym , Ór"go rri. -ornu było przewidzięÓ w chwili zawarcia umowY,

Dp's moze odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach,
c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy wykonawcy,

z. Óastąpienie od rrmowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności wraz z

podaniem uzasadnienia.

§ 16.

w wypadku odstąpienia od umowy strony sązobowrązane do następujących czynności:

1) Dirś wspólnie'ż wykonawc ą sporządŹąpiotokół inwentaryzacji dokonanych Prac na dzięn

odstąpienia od umowy,
2) Wykonaw ca ,głoŚi do odbioru przęz DPS zrealizowane prace do czasu odstąPienia od

umowy.

V. postanowienia końcowe 
§ 17.

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

Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

§ 18.

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

umowy, *yn1ugu3ą formy pisemnej izgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian,

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych postanowiiniami niniejszej umowy mają zastosowanie

odpowiednie przepisy kodeksu clłvilnego oraz przepisy branżowe

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemPlarz

dlaDPS i jeden egzemplarzdla wykonawcy,

§ 21.

Podpisy przedstawicieli Stron niniej szej umowy :

DPS WYKONAWCA


