
Projekt umowy
UMowA NR ........l202l

zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym pyzez Jolantę Osuch, dzia|ającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.201,6r.

Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z ftliią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8o 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Zamawiający" 'NIP: 

756-18,12,928
a .......... prowadzącym działalność pod firmą reprezentowanym

przez:!. .. zwanym dalej ,rZleceniobiorcą" NIP:

§1

1. przedmiot zamówienia
LI. Z*rra*iający zleca, a Zlęceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pod

nazwą ,,Stała konserwacja i obsługa stacji dozowania dwutleŃu chloru w celu dezynfekcji
instalacji cwtl.z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
ul. Strażackiej 8".
1.2. W skład wyżej wymienionego zadartiawchodzą:
a) Comiesięczny przyjazd serwisanta w celu skontrolowaniaptacy pompy.

b) Comiesięczny dowóz chemikaliów w ilości niezbędnej dla zapewnienia stałego dozowania.

c) Comiesięczne badanie wody naza,wartośó dwutleŃu chloru.
d)Przeszkolenie osób wskazanychprzezZarnawiającego w zakresie obsługi zamontowanych
urządzeń.

§2
2. Zob ow iazania Z|eceniobior cv
Zleceniobiorca zobowiqzuje się do:
2.L należfiego i terminowego wykonania wszystkich robot zleconych w ramach umowy
zgodnie zofertą;
ż.2. zapevlnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania robot okręślonych w umowie;

2.3. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianym
przedmiotem umowy.
2.4. ptzekazania kopii polisy odpowiedzialności cywilnej do wglądu Zanawiającęmu
).S.zapewnienia warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. w zakresie wykonywanych przez

siebie prac.
2.6. zńezpieczęnia maszyn i urządzei w miej scu prowadzenia robót przed zniszczeniem.

§3
3. zob ow iazania zamaw iaiacego
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do:
3.L zapłaty zaztealizowane roboty na waruŃach określonych w umowie;
3.2. zapewnienia podłączenie do nośników energii elektrycznej celem podłączenia sprzętu

iurządzen do serwisu (gniazdo 230V,16A);
3.3. zapevłnienia swobodny dostęp do wody i sanitariatu
ZarnawiĄący nie ponosi odpowiedzialności za sprzę{Wykonawcy oraz materiały konieczne
do wykonania zamówienia znajdujące się na tęrenie inwestycji.

§4
4. okres obowiąrywania umowy



Umowa zostaje zavlartanaczas określony do dnia 31 grudnia 20żIt.

§5
5. Przedstawiciele
5,I. Ze stróny ZamawiĄącego nadzór nad
Pani Renata Skowronek.
5.2.Nadzór nad wykonywaniem prac

wykonlłvaniem umowy będzie pełnił :

ze strony Zleceniobiorcy pełnić będzie

§6
6. Cena r warunki platności:

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

od daty doręczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT,
2. Faktury za wykonane usługi będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928
Odbiorca:
Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY,

ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.
3. Faktury będą dostarazane do zama,wiającego

Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w
Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za wykonanie usług będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach

Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartośó zamówienia na 202I rok ustalono na kwotę - obsługa

serwisowa ....zł brutto.

6. SzacuŃową wartośó zamówienia l|a 202I rok ustalono na kwotę -stabilizowanY

roztwór dwutleŃu chloru . .,.zł brutto,

7. Szacunkową wartość zamówienia na 20żI rok ustalono na kwotę - coroczny przegląd

pompy ...zł brutto.
b. wynugrodzenie obej muj e wszelkie koszty związane z rea|izacją umowy.
g. -ReŹlizacja 

płatności następuje na podstawie faktury VAT wystawionej Przęz
Zleceniobior.ę, pó każdej wizycie serwisowej w tęrminie 14 dni od wystawienia fakturY

VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w ktorym Zamawiający polecił swemu bankowi

prze1ać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z ptawidłowo wystawionej fakturY.

zamawiĄący vłyrażazgodę na wystawianie faktur vAT bez jego podpisu.

10. rodstawą ło *yrtu*ienia faktury będzie protokół serwisu, podpisany przęZ osobY

wymienione w p.5 niniejszej umowy.
ti.Zamawiający informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się

przyjmowania innych dokumentów elektronicznyń niż faktura ustrukturyzowana, co

*yńugu obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownYmi

postanowieniami umowy o realizację zadaniapublicznego.

tj. Domu Pomocy Społecznej w
Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47,100
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§7

7. Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność zanie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Zl e c e n i o b i or c a z apł ac i Zamaw i a_i qc emu kary umow ne :

7.I. Zazwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokości0,I oń wynagrodzeniaza
przedmiot zamówienia netto, zakazdy dzief' zwłoki.
7.2. Ztl.tułu odstąpienia od umowy zwiny Wykonawcy w wysokoŚci 10 %ov,rynagrodzęnia

za przedmiot zamówienia netto.

Z a m aw i a.i q c}l p ł a c i Zl e c e ni o b i o r ql karyl um ow ne :

1 .3. Ztytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości I0 oń vłynagrodzenia
zaprzedmiot umowy netto.
7 .4. Zazwłokę w płatnościach w wysokości odsetek ustawowych.

Jeżeli Ww kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienaleątego
wykonania umowy, Strony zastrzegająpfawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§8

8. postanowienia końcowe
8.1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.2. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą byćprzenoszone na
tzecz osob trzecich bez zgo dy drugiej Strony.
8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mĄązastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8.4, Spory pomiędzy Stronami wynikające zrealizacji umowy będą rozstrzyganeprzezSąd
właściwy dla siedziby Powoda.
8.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,pojednym dlakażdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY ZLECENIOBIORCA


