Załącznik nr 2
Umowa świadczenia usług
zawarta w dniu …………….. w Przemyślu, pomiędzy
Gminą Miejską Przemyśl Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul.
Mickiewicza 30
reprezentowanym przez :
- Dyrektora

- Marka Osiadacza

- Gł. Księgowego - Roberta Winiarskiego
zwanym dalej Zamawiającym, a
………………………………………………………… ……………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego „ogłoszenia o zamówieniu” zgodnie z regulaminem POSIR,
dotyczącym zamówień poniżej 30000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp
– art. 4 ust 8, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania :
1. Konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych (w tym stacje trafo i instalacje
elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu:
a) kolej linowa krzesełkowa - ul. Sanocka i ul. Pasteura
b) tor saneczkowy
c) przepompownia z pompami wysokoprężnymi
d) kryta pływalnia - ul. 22-go Stycznia 8
e) e sztuczne lodowisko – ul. Sanocka
f) hala sportowa z hotelem i administracją – ul. Mickiewicza 30
g) obiekty sportowe KS „Czuwaj” – ul. 22-go Stycznia 6
h) wodny plac zabaw
oraz
2. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach.
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami i staraniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać czynności, będących przedmiotem umowy z
częstotliwością odpowiadającą wymogom technicznym urządzeń, a nadto na każde wezwanie
Zamawiającego.

3. W dni powszednie Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w stałej gotowości do
wykonywania niniejszej umowy.
4. W dni wolne od pracy Wykonawca jest obowiązany na wezwanie Zamawiającego wykonać
czynności związane z usunięciem awarii w funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych
w obiektach należących do Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia we wskazane przez Zamawiającego miejsce
wykonywania umowy nie później niż w ciągu jednej godziny od otrzymania ustnego zlecenia
wykonania czynności.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia określone w odrębnych
przepisach, do wykonywania umownego zakresu usług.
§ 3
1. Uchybienie obowiązkom umownym, tj. nie dokonanie czynności pomimo obowiązku ich
wykonania lub opóźnienie w wykonaniu czynności na zlecenie rodzi po stronie Wykonawcy
obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 20 zł za każdą godzinę opóźnienia.
2. Oprócz kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości
szkody
z tytułu :
a) nie podjęcia czynności przez Wykonawcę w czasie określonym w § 2 pkt 5.
b) uszkodzenia przez Wykonawcę urządzeń elektroenergetycznych, powstałego w wyniku
wykonywania przez niego czynności konserwacyjno-naprawczych
§4
Zamawiający zapewni do wykonania zadania :
1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznych w celu wykonania powierzonego zadania.
§5
1. Za wykonanie zlecenia określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
miesięczne w wysokości :
a) ………………. zł netto
Słownie zł : ………………………………………………………………………………
b) Stawka podatku VAT ……% kwota podatku ………………zł
c) ………………. zł brutto
Słownie zł : ……………………………………………………………………………….
2. Wykonawca na ostatni dzień roboczy miesiąca wystawi fakturę za świadczone w tym
miesiącu

usługi na rzecz Zamawiającego, za które otrzyma wynagrodzenie na rachunek

bankowy wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

§6
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2016.do dnia 30.06.2018r z
możliwością tygodniowego wypowiedzenia.
§9
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

………………………
Podpis Wykonawcy

………………………
Podpis Zamawiającego

