
Projekt umowy

U M o w A NIR ...........12021,

zawarta w dniu ............ w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędry: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, dzia|ającą na podstawie

upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.Ż016r,

Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicyo ul.

Sirażacka 8, 47_100 Strzelce Opolskie, zwanym dalej,,Zamawiającym"o NIP: 756-18-

12-928, a .,......prowadzącym działa|nośc pod firmą - reprezentowanym
przez.....,...., zwanym dalej lWykonawcą, NIP : ........

I. Przedmiot umowy
§1.

I.ZarlawiĄący :udzie\a niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr tllŻ021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachOp.zfilią w Szymiszowie i filiąwLeśnicy
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekaczakwoty
130 OOOzłotych netto.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiąnĄącymi
przepisami prawa, normami branżowymi oruzprzy zachowaniu należytej staranności.

§2.
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, niniejszej umowy obejmuje dostawę lZszt drzwi
do budyŃu Domu Pomocy Społecznej Filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka ż nazasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu drzwi łazienkowych (11szt) i
dowiezienia ich własnym transportem i na swoj koszt, zgodnie z załącznikiem nr 1 - w
godz. 800-1500 w dniach roboczych;
2) Wykonawca zobowięuje się do sprzedaży Zamawiającemu drzwi wewnętrznych
klatkowych (lszt) i dowiezienia ich własnym transportem i na swój kosź zgodnie z

zaŁącznikiem nr 1 - w godz. 3oo-15oo w dniach roboczych;
do budyŃu DPS Filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2;

3) drzwi łazienkowe wraz z ościeznicami (llszt) mają byó z drewna sosnowego lub
jesionowego, klejone, pomalowane na biało, dopasowane wyglądem do pozostałych drzwi w
łaziętkach, o następuj ących parametrach:
3.1 . drzwi łazienkowe wraz z ościeżnicami o szerokości 90cm x 203cm lewe - 7szt,

3.2. drzwiłazienkowe wrazz ościeżnicami o szerokości 90cm x 203cm prawe - 4szt,

3.3. ościeżnica regulowana od 18cm do 21cm - Ilszt,
3.4. lite drewno sosnowe lub jesionowe, klejone, pomalowane na biało,
3.5. skrzydŁo drzwt klatkowe ze szkleniem mlecznym,
3 .6, zawtasy wpuszczane,
3.7. zamekwpuszczany WC z klamką,
3. 8. podcięcie wentylacyjne;
4) drzwi wewnętrzne klatkowe wraz z ościeznicami o szerokości 100cm x 203cm lewe - lszt,
4.1. ościeżnica regulowana 18 - 2lcm,
4.2. sbzydło drzwi 3 klatkowe bez szklenia,
4.3. lite drewno sosnowe lub jesionowe, klejone, pomalowane na biało,
4.4. zamekdrzwi na samą klamkę,
4.5 . zawtasy wpuszczane;
5) zamawiane drzwi powinny mieć co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji, Iicząc od

dnia ich wydania ZamawiĄącemu;
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6) przedstawiciel zamawiającego jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia i

dokonuje sprawdzenia jego stanu technicznego i estetycznego; powiadomienie o terminie

odbioru następuje po"źt{ elektroniczną, telefonem lub na piśmie;

7) wykonaw.u ,up.*rria dobrą jakość przedmiotu zamówienia, obejmującą dobry stan

techniczny'i estetyczny przedmiotu zamowienia, w tym brak jakichkolwiek uszkodzeń

lub zarysowań;
8) wykonawca zobowiązany jest wykonac przedmiot umowy w sposób bezpieczny d|a

mieszkańców DPS Filia w Szymiszowie;

9)wykonawca gwarantuje nieŹmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiąąłvania

ió"x;"""" awizjalokalna na miejscu w budynku DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2 w

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

l1)Faktura będzie wystawiona po wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu odbioru

dostawy drzwi.

§3.

1. Wykonawc a zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy w opafclu o

asortyment po.iuoujł"y oipó*i.a"ie kryteria okieślonymi w polskich Normach oraz zgodne z

właśóiwymi przepisami i normami branżowymi,

2. zamawiający ma prawo żądac okazania dokumentów, o których mowa w ust,l, od

wykonawc y oT azwykónania pr zęz nie go b adań j ako ściowo _ ilo ściowych,

II. Rozpoczęcie i prowadzenie dostaw

§4.

1. wykonawca zobowiązuje się 1g,począćdostawę p_rzedmiotem niniejszej umowy wtermtnte

od Onia podpisania umowy do dnia 20 wrześniaLOżlr,

§5.

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres zleconych i objętYch niniejszą umową

dostaw.
2. wykonaw ca może powierzyó wykonanie w części lub w całości przedmiotu niniejszej

umowy osobie trzeciej zazgodąZamawtającego _ zty.y,żepełnąodpowiedzialnośó zajakośó

i terminowość dostaw porroii wykonawc a jak za działania własne,

3. w przypadku wykonania części zamówienia przęz podwykonawcę, wykonawca

zobowiązany jest na co najmniej 14 dni kalendarzowych przedstawió Zamavtiającemu

projekt umowy irru ,r-o*i * Ó.t,, zapoznaria się. z jej treścią i zaakceptowania jej

postanowień w części dotyczącej ,porob,, dostawy_i sposobu płatności,

4. Wykonawca zbbo*iąźu"v j.ri przedstawić. Zamawiającemu kopię dokumentów

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

III. Wynagrodzenie i płatności
§6.

!.zapłata wynagrodzenia na rzeaz wykonawcy za zrealizowane zadanie nastąpi według

cen zawartych w formularzu ..no*y. złożonym,yłtaz z ofęrtą - w formie przelewu w

terminie 14 dni od daty doręc r"niu przęz Wykonawcę faktury VAT, ofęrta stanowi

integralną częśó umowy.
2.FikturyVAT będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę

Nabywca:
powiat strzęlecki



ul. Jordanowska 2
47-|00 Strzelce Op
NIP: 756-1 8-Iż-9ż8
Odbiorca:
Dom pomoby Społeczn€1 w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY, ul.

Strażacka 8,47-100 Strzelce Op.

3.Faktury są dostarczane do Zamawiającego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach OP.

z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-!00 Strzelce Opolskie.

4. płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach OPolskich z f1,Lią w

Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Wartość łączna zamówienia wynosi kwotę """""zŁ,
6.ZamawiĄący informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzynka pEPPOL numel DPSSTMELCE. Ponadto dopuszcza się

przyjmowanie innych dokumentów elektronicznych niZ falłura ustrukturyzowana, co

*yńugu obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownYmi

postanowieniami umowy o realtzację zadania publicznego,

§7.
1. Ustalone wynagrodzente płatne jest w terminie do 14 dni od dnia przedłożęnia PIAęZ

wykonawcę faktury oraz potwi erdzęnia odbioru przedmiotu umowy lub jego częŚci zgodnie z

|O.'r*rr^*rającemu przysługuje plawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w

wypadku przekazania odebranego przedmiotu umowy do sprawdzenia z powodu wYstąPienia

*uł * oddunyrn przedmiocie umowy - wynagrodzenie płatne będzie wówczas w terminie 14

dni od dnia wymiany wadliwego towaru na inny - wolny od wad,

§8.
Strony niniejszej umowy uzgadniĄą, iż wykonawcarozliczałbęózie wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy na podstawie faktury wystawionej po kaźdoruzowej dostawie.

IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza i gwarancje jakości

§9.
i. W wypadku ujawnienia się wad w przedmiocie umowy lub jego częŚci Wykonawca ma

obowiązek nięziłocznie na wezwanie Zarnawiającego, nie później jednakZe niżw terminię 2

dni przystąpić do usunięcia wad, na swój koszt i ryzyko poprzęz dokonanie dostawy zamiennej

* miejŚce Ózęści wadliwych ,przy azymtermin usunięcia wad ustalą Strony przy uwzg|ędnieniu

charakteru wad.
2. Usunięcie wady polega na wymianie wadliwego towaru na towar wolny od wad.

31eżeliwady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zal4 dniov,rym wypowiedzeniem

rozwiązać umowę.

§10.
l,. Ustaloną pr zęz Strony formą o dszkodow ania za nienależl'te wykonanie p o stanowień

niniejszej umowy będą kary umowne.
z. wyt<onawca jest zob owiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach:

1) zazwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości},Zoń cńego
wynagrodzenia umow nego za każdy dzieh zwłoki,



2)) zanieterminowe usunięcie stwięrdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokoŚci

t,s Nwynagrodzenia umownego zadany przedmiot odbioruzakażdy dzień zwłoki licząc
od dnia .vqrznaczonego na usunięcie wad i usterek
3) za odstąpienię od umowy zprzyazynza|eżnychod wykonawcy w wysokoŚci 10 %

wynagrodzenia umownego.
3. zamaiiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) zazńokęw zapłacie faktur w wysokości ustawowych odsetek za nieterminowe

uiszczanięnaleznóści Skarbu Państwa liczonych od wynagrodzeniaumownego zakuZdy

dzien opożnienta;
2) za odstąpienie od umowy zprzyczynniezależnych od wykonawcy w wysokoŚci 10 %

wynagrodzenia umownego.
4. Stiony z astrzegająsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywtście poniesionej szkody.

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

1) Wykonawcy:
a) Zamawiający nie reguluje nabieżąco faktur i mimo pisemnego wezwania wykonawcy,

zwleka zzapłatądłużej niż35 dnilicząc od tęrminu ustalonego w umowie,
b) ZamawiEący zawiadomi wykonawc ę, że nie będzie w stanie realizow aÓ swoich

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

a) Wykonawca nie rozpoczął. dostaw lub ich nie wznowił, mimo wezwań DPS, przez

okres dłuższy niz 3 dni,
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
c) ogłoszenia upadłości lub rozwiązaniafirmy wykonawcy,bądżwydania nakazuzĄęcta
majątku wykonawcy.

2. odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnoŚctwrazz
podaniem uzasadnienia.

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

1) Zarnawiający wspó|nie z wykonawcą sporządząprotokół inwentaryzacji dokonanych

części dostaw na dzięn odstąpienia od umowy;
2) Wykonawca zgłosi do odbioru ptzezZunawiĄącego zrealizowane dostawy do czasu

odstąpienia od umowy.

v. postanowienia końcowe
§13.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd

właściwy miej scowo i rzęczow o dla Zamawiaj ącego.

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

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazności takich zmian.

10



§15.
I.Zakazuje się istotnych zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podsiawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiąący przeńdziń

możliwość dokonŃa takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz okreŚlił warunki

takiej zmiaiy.
ż.zmiana umowy dokonana z naTlszeniem ust. 1jest nieważna.

§16.
w sprawach nieuregulowanych postanowńniami niniejszej umowy mĄą zastosowanie

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,

§17.
umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach _ jeden egzemplarz

dla zanav,liającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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