
Projekt umowy

UM oWA NR .........12020

na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych,

;;d;-rpr"ęi" gus"ió" ego na1eżą.ógo ao Domu pomocy Społecznej w _Strzelcach 
op, z

filią ^w" Szymisrońe i ntią w Leśnicy ul, Strażacka 8 -

zawarta w dniu w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: Powiatem

Strzeleckim, reprezeriowanym przez Jolantę Osuch, dzińającą na podstawie upowaznienia

wydanego prr", Zarząd pówiatu Strzeleckiego z dnia 08.12,2016r. Dyrektorowi DpS w

sirrelcait op. z fiiią'w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce

óp., 
"*uny. 

aalej ,,ots", NIp: ]56_18_12_928 a ...... prowadzącym dziŃalność

pod firmą _ reprezentowanym przezl Zwanym dalej Wykonawcą, NIP:

I. Przedmiot umowy 
§ 1

l.Przedmiotem umowy jest świadczenie usi.rg zgodnie z obowiązującymiprzepisami

w zakresie prreglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów,

zaworów hydrantówy ch, węży stanówiących wyposażenie hydrantow wewnętrznych oraz

pomiary ciśnienia wody w hydrantach, na|eżących do DPS,

wykar' sprzętu gaśniczego na\eżącego do Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach op, z

filiąwszymiizowieifilią wleśnicy stanowi załącznik nr I.
konserwacja sprzętu po*lo"u prowadzona byó zgodnie zzasadami określonymi w polskich

Normach oia, óokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi Pov,ryŻszego sPrzętu.

2,Wykonaw ca przedmiot umowy wykona z matęriŃ,ów własnych i przy użyciu własnego

sprzętu oraznuzędzi.
§2

|.Przeg!ądy techniczne i czynności konserwacyjne sprzętu gaśniczego objęte zakresem

niniejszej umowy zostały określone w Polskich Normach (Dz. U, Nr 109 Poz.719 zŻ0I0r ,),

§3

1.W zakres usługi wchodzi:
a) przeg|ądtechniczny i czynności konserwacyjne urządzeń, gaŚnic Prowadzone

* oń"ru"h i w sposób igodny z instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż

raz w roku,

b) sprawdzenie stanu sprawności , utrzymania, konserwacji sprzętu i instalacji

ppoZ.

c) sprawdzenie prawidłowości dokumentacji eksploatacji, a w szczegÓlnoŚci:

- karty eksploatacji,

- dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego,

d) przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów i zaworów
' -nyaińowych, 

atakżebadania hydrantów prowadzone co 12 miesięcY,

e) pioby na maks;rmalnę ciśnienie robocze węży stanowiących wyposażenie- -hydrantów 
wewnętrznychwykonywane raz na 5 lat,

D remont lub wymiana sprzętu gaśniczego zakwalifikowanego przęz wYkonawcę

do remontu lub wymiany,po wcześniej szym ich uz go dn ieniu z przedstawicielem

DPS,



g) naprawy i wykonywanie czyrtności dodatkoyy.h niezbędnYch do

prawidŁowe go fuŃcj onowania sprzętu gaśnicze go, po wcze śniej szym

ich uzgodnieniu z przedstawicielem DPS,

h), złomowani e iuty|izacja gaśnic nie nadających się do eksploatacji,

ż. Wykonawca z przepfowadzonych przeglądów przed\<ładaó będzie DPS raporty z

wykonanych czynnośc t, zivłierające m.in. terminy kolejnych przeglądów przebadanego sprzętu,

3.powiadomienie o awariach i nieprawidłowościach w pracy sprzętu ppoŻ.odbYwaĆ się będzie:

a)przez przekazanie informacji pisemnej do biura wykonawcy ....

. lub przesłanie informacji faxem

b) telefonicznię . ... lub
c) pocztą ęlektroniczną e-mail:
d) w dni wolne od pracy telęfonicznie ,. "

§4
1. wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy w oparciu o

asortyment posiadający odpówiednie krl,teria określonymi w Polskich Normach oraz zgodne z

właściwymi przepisami i normami branżowymi,
2. DPS ma prawo żądać okazaniadokumęntów, o których mowa w ust,1 od wykonawcy

oraz wykon ania przezniego badań j akościowo_ilościowych.

II. Rozpoczęcie i prowadzenie usług
§5

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć usługę objęte przedmiotem niniejszej umowy w

terminie od dnia podpisania umowy do dnia 3|t2,ż020r,

§6
DpS zobowiązuje się zapewnić terminowy i bezkonfliktowy odbior przedmiotu niniejszej

umowy.

§7
1. DPS wskazuje Panią Renatę Skowronek _ st.inspektor BHP i ppoż. _ jako osobę

upoważnionądókontaktowania się z wykonawcą- nr tel. 077146I_34_80 wew.415

z.Wykonawca wskazuje ..... " " zamieszkałego:

...... * tel. .. - jako osobę upowaznioną i odpowiedzia|nąza

r edrtzację przedmiotu niniej szej umowy.

DPS zobow iązuje się do: 
§ 8

1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń objętych umową w sposób

,^ozli*iu3ący prawidłowe wykonanie usługi i bezpieczne przeprowadzenie Prac

konserwacyjnych.
2) niedokonywanie żadnych przeróbek t zmian w urządzeniach objętych konserwacją

bez porozumienia z Wykonawcą
3) zgiaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzeń t nieprawidłowości w pracy sprzętu.

§9
Wykonawca bez zgody DPS nie możę:
- powierzyć wykonanie umowy innej osobie,

- przenieść wierzltelnośó na osobę trzecią,



- rozpocząóprac remontowych nie wchodzących w skład umowy,

§10
1. Ustalone.terminy wykonania przedmiotu umowy _ ręalizowanych usług lub ich części _

**u zostaćrmienione przezStrony za wspólnym porozumieniem, o konieczności

dokonania zmianytermńu strona zobowiąŹana' jes{ zawtadomić drugą stronę, nie PÓŹńej ńz

7 dniprzed,terminem wykonania określonego szczegołowo przedmiotu umowy lub jego

części.
Z.Przyokreślaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bięrzę się pod uwagę stan

zaawansowania prac ,"ralrręsrl pr"Ód*iot,, umowy oruzplzyczyny Powodujące zwłokę,

§11
wykonawca ma prawo wnosió o zmianę _ irzedłuzenia _ umownego terminu realizowania

przedmiotu niniejszej rrmowy z powodu:

I) działanta siły wyzszej,
zj z przy"ryn ni"raleńych od wykonawcy, potwierdzonych pisemnym stanowiskiem

o dpowiednich organów lub j edno stek organizacyj nych,

III. Wynagrodzenie i płatności

§12
I.zapłata na rzeaz wykonawcy za wykoriur. usługi .nastąpi 

według cen zawartych

formularzu cenowym ńożonym *u, Ź ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
2. ńaktury za wykbnane usługi będą następująco wskazywaó Nabywcę i odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Op,
NIP: 756-18-Iż-9ż8

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

ul. Strażacka 8, 4]-100 Strzelce Op.

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

op.z niią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strazacka 8, 47-100 Strzelce op,

4. Płatnikiem faktur za wykonane usługi będzieDom Pomocy Społecznej w Strzelcach op,z

filiąw Szymiszowiei filią w Leśnicy,
5. Szacunkową wartość zamówienia na 20ż0 rok ustalono na kwotę """""zł,
6. Strony ustalają wynagrodz enie zawykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1

ust.1, w formie ryczałtowej w wysokości:
a. konserwacja podręcznego sprzętu ppoż, (gaśnice, koce) "" brutto

tr, po-ia, ciśniónia i prrepływu w hydrantach _ 
:....:........../szt 

brutto

.. Ńupru*y lrządzeń,'o ńoiyct mowa w § 3 pkt. 1 ppkt. g roz|iczane będą w oparciu

o cennik przedłożony na piśmie przedstawicielowi DPS,

7. Wynagrodzenie płutr. będzie przelewem na konto bankowe wskazane pTzez wykonawcę,

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

wystawiania i otrzymywania faktur.

w
od



8.Zamawiający informile,żekorzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzyŃa ppppor numer DpSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumienia w tym zakesie, potwierdzonego stosown;T ni postanowieniami umowY o

r e alizacj ę zadania pub li c zne go .

§13
1" Ustalone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłoŻęnia PIzez

wykonawcę raktury oraz potwi erdzeniaodbioru przedmiotu umowy lub jego częŚci zgodnie z

g ł. oopus zcza si'ę wystawianie faktur częściowych - po wykonaniu okreŚlonYch częŚci

zakresu usługi.
2. DpS przy-sługuje prawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w łvYPadku

przekazńiu-od.ń*.go przedmiotu umowy do sprawdzeńaz powodu wystąpienia wad

w oddanym przedmioóie umowy - wynagrodzenie płatne będzie wówczas w terminie 14 dni od

dnia usunięcia stwierdzonych wad.

§14
W razie wystąpienia w trakcie wykonyrvania przedmiotu umowy lub jego częŚci koniecznoŚci

wykonania dołatkowych usług, ich zakres i wysokość dodatkowego wynagrodzetlia ustalają

wspólnie Strony niniejszej umowy.

§15
W przypadku ujawnienia się wady w poszczegolnej części przedmiotu umowY DPS

prryrł,rg,rj" prawo wezwania do usunięcia tej wady, wskazania terminu tego usunięcia,

it}uu Że strony umowy ustalą wspólnie termin usunięcia wady.

§16
1. Ustaloną przęz Strony formą odszkodowartia za nienalezl,te wykonanie Postanowień
niniejszej umowy będą kary umowne.
z. wyt<onawca jóst zoiowiązarty do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach:

1) ia zwŁokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500,00zł zakńdY dzięń

zwłoki,
2) za'nięterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wYsokoŚci

I'0,00zł zakażdy dzięńzwłoki licząc od dnia .vqrlznaazonego na usunięcie wad i usterek

3) zaodstąpienió od umowy zprzyczynzależnychod wykonawcy w wysokoŚci 500,00zŁ .

S. OPS jesi zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

l,; zazwŁorę w zapiació faktur w wysokości ustawowych odsetek zaniętęrminowe uiszczanie

należności Skarbu państwa liczonych od wynagrodzenia umownego zakńdY dzięńoPÓŹnienia.

2) zaodstąpienie od umowy zprzyczynniezależnych od wykonawcy w wysokości 500,00zł

4. Strony zastrzegĄąsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokoŚci

rzeczywiście poniesionej szkody.

§17
l,. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przyPadkach:

1.) Wykonawcy:
ri lfs nie reguluj e nabieżąco faktur i mimo pisemnego węzwania wykonawcy, zw|eka z

zapłatądłużej niż 45 dni licząc od terminu ustalonego w umowie,
2) DpŚ zawiadomi wykonawcę, że nie będzie w stanie realizowaó swoich obowiązków

wynikających z umowy.
2. DPS:



1) Wykonawca nie rozpoczĄ usługi lub jej nie wznowił, mimo wezwań DPS, przez okres

dłuższy niz 3 dni, __1,^_^^_

Ź1 i *rn wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wrykonanie umowy rue

ńzi i interesie puui"rny^,Lr"go nie można było przewidzięó w chwili zawarcia umowy,

DpS moze odstąpić od umowy w terminie 7 d;i 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 nieważności wraz z podaniem

uzasadnienia.

§18
W wypadku odstąpienia od umowy strony sąźobowi.ązane do następujących czynności:

1. DpS wspólnie z wykonawcą sporządą piotokół inwentaryzacji dokonanych prac na dzięń

odstąpienia od umowy,
2. Wykonaw ca zgłośi' do odbioru pIzez DpS zrealizowane prace do czasu odstąpienia od

umowy"

v. postanowienia końcowe
§19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z

Rejonowy w Strzelcach Opolskich,

realizacji niniejszej umowy jest Sąd

§20
Wszęlkie zmiany,jakie strony chciałyby frrowadzić do ustaleń wYnikającYch z niniejszej

umo\ły, wymagają f;Ń pisemnej iigo'dy o-bu stron pod rygorem nieważności takich zmian,

§21
w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanle

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,

§2ż
umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednlobrzmiących egzemplarzach _ jeden egzempluz

dla DPS i jeden egzemplarz dla wykonawcy,

§23
Podpisy przedstawicieli Stron niniejszej umowy:

DPs WYKONAWCA


