UMOWA Nr DT.2310.11.2019
zawarta w dniu ……………………………………. 2019 r. w Opolu pomiędzy:
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977,
reprezentowanym przez Krzysztofa Machałę - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: ORIII.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem 6 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Opole,
zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
Panem ………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
………………………………………………………………………………………
NIP:
……………………………,
Regon: …………………………………… zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorca”,
zwanymi dalej łącznie w treści umowy Stronami,
na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku wyboru oferty Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania
usługę polegającą na obsłudze rozdzielni 15 kV i komory transformatorowej Stacji
Transformatorowej „Prószkowska Koszary” 15/0,4 kV (zwanej dalej „Stacją”),
zlokalizowanej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 96 na terenie zewnętrznym obiektu Krytej
Pływalni „Wodna Nuta”, stanowiącej własność Zleceniodawcy, zgodnie z Instrukcjami Ruchu
i Eksploatacji ww. Stacji i w następującym zakresie:
a) reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach technicznych z TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu dotyczących Stacji i układów pomiarowo – rozliczeniowych;
upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zleceniodawcy;
b) prowadzenie przełączeń i manewrów ruchowych w Stacji wynikających z bieżącej pracy
Stacji oraz w sytuacjach awaryjnych (na każde wezwanie);
c) prowadzenie oględzin Stacji – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a także dostarczanie
Zleceniodawcy protokołów z tych oględzin w terminie 7 dni od każdorazowej daty
dokonania oględzin;
d) wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń Stacji;
e) prowadzenie dokumentacji (książka ruchu Stacji);
f) uaktualnianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Stacji;
g) uaktualnianie schematu Stacji;
h) utrzymywanie wszystkich urządzeń w Stacji, konstrukcji rozdzielni 15 kV, ścian, podłóg
i sufitów pomieszczeń rozdzielni 15 kV i komór transformatorowych w należytej czystości.
2. Remonty i inne roboty w Stacji nie objęte niniejszą Umową Zleceniobiorca będzie wykonywał
na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego mu przez Zleceniodawcę.
3. Wszystkie prace w Stacji objęte niniejszą umową Zleceniobiorca będzie wykonywał
przy użyciu własnego sprzętu ochronnego (wskaźniki napięcia, drążki izolacyjne, zaczepy
manewrowe, kleszcze do bezpieczników, uziemiacze, rękawice dielektryczne, tabliczki
informacyjne, itp.).
4. Czynności łączeniowe w Stacji wymagające współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. Operator
Zleceniobiorca będzie samodzielnie wykonywał i uzgadniał z TAURON Dystrybucja S.A.
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5. Czynności wymagające wyłączenia obiektów Zleceniodawcy spod napięcia Zleceniobiorca
- poza sytuacjami awaryjnymi - będzie uzgadniał ze Zleceniodawcą.
§2
1. W terminie 3-ch dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Zleceniobiorca dostarczy
Zleceniodawcy na piśmie nazwiska z numerami
i datą ważności zaświadczeń
kwalifikacyjnych dwóch pracowników Zleceniobiorcy, których zatrudni on przy obsłudze
Stacji, w tym:
a) osoby z zaświadczeniem kwalifikacyjnym serii „E” do 15 kV;
b) osoby z zaświadczeniem kwalifikacyjnym serii „E” oraz „D” do 15 kV.
2. W przypadku uchylenia się Zleceniobiorcy od obowiązku określonego w ust. 1,
Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§3
Zleceniobiorca w przypadku wystąpienia awarii powstałej z jego winy jest zobowiązany
do niezwłocznego usunięcia awarii własnym kosztem i staraniem.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do umożliwienia Zleceniobiorcy dostępu do Stacji w każdym
czasie.
2. Wszelkie czynności łączeniowe w Stacji – za wyjątkiem sytuacji awaryjnych - Zleceniobiorca
może wykonywać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu ich ze Zleceniodawcą.
3. Wszelkie prace pomiarowo-kontrolne w Stacjach Zleceniobiorca będzie powierzał osobie
posiadającej aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne serii „D” do 15 kV.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zleceniobiorca otrzymywać będzie
wynagrodzenie kwartalne w kwocie …………..zł netto, tj. ……………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………… złotych i …./100),
płatne przelewem na podstawie prawidłowo wystawianych faktur przez Zleceniobiorcę,
w terminie 14-tu dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z obustronnie podpisanych bez zastrzeżeń protokołem wykonania przedmiotu umowy do
Zleceniodawcy.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół wykonania przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń w okresie, którego faktura dotyczy.
3. W przypadku dostarczenia do Zleceniodawcy faktury z pominięciem uprzedniego,
obustronnego podpisania protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy w danym
okresie, Zleceniodawca fakturę tę zwróci do Zleceniobiorcy bez zapłaty.
4. Do podpisania protokołu należytego wykonania przedmiotu umowy w danym kwartale
upoważnieni są:
a) ze strony Zleceniodawcy – Kierownik Obiektu KP „Wodna Nuta”,
b) ze strony Zleceniobiorcy – ………………………………………………….
5. W rozliczeniach ze Zleceniodawcą Zleceniobiorca będzie naliczał podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6. Koszty ewentualnych robót nieobjętych niniejszą umową Zleceniodawca będzie fakturował
odrębnie na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zleceniodawcę.
Konieczność wykonania tych robót Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcy pisemnie.
7. Potwierdzeniem czasu wykonywania usług określonych w § 1 umowy będzie ewidencja
godzin wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Ewidencja
obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej ilość godzin i minut
przepracowanych każdego dnia danego miesiąca przez Zleceniobiorcę. inspektora nadzoru.
Ww. ewidencja jest dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę najpóźniej do godz. 14:00
ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy. Dane zawarte w ww. ewidencji
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akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną i podlegają kontroli.
W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych, Zleceniodawca
niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia.*
§6
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do naliczenia Zleceniobiorcy kar umownych
z następujących tytułów za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego
dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych
faktur.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar
umownych określonych w niniejszym paragrafie.
§7
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zleceniodawca ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub niezgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego
w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu,
3) jeżeli Zleceniobiorca nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3,
4) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2,
5) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, w terminie 30 dni daty od
powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
tego odstąpienia.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 15.06.2019 r. do dnia 15.06.2020 r.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy
Sąd Powszechny w Opolu.
Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Zmiany, uzupełnienia treści umowy, jak również oświadczenia o odstąpieniu od umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne,
Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu
poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi
postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.
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6. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie
z dniem pierwszego awizowania przesyłki poleconej.
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
*zapis obowiązujący w przypadku, gdy Zleceniobiorcą jest:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w
państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca
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