
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaĘ nr .......12019

Zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie
upowaŻnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanymdalej o,Odbiorcą", NIP:756_18-12-928
a ........... prowadzącym działalność pod firmą -
reprezentowanym przęz:1............... zwanymdalejDostawcą, NIP:

§1
I. ZarnawiĄący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zftlią w Szymiszowie i filią
w LeŚnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzięlania zarnówień, których wartość nie
przelłaczawyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przedmiotemumowyjestdostawa łóżęk rehabilitacyjnych wraz z matęracem łącznie
z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftLią w Szymiszowie
i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 zgodnie z zńącznikiem nr 1 do umowy na zasadach;
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy łóżek rehabilitacyjnych wraz materac€m
łącznie z montażem do następującego Domu:
a) DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 w ilości 3szt
- własnym transportem i na swój koszt, w godzinac6 3oo_14oo do dnia 07.06.2019r ,
2) łóżko rehabilitacyjne powinno posiadać:
2.I rana łóżka powinna być wykonana w kolorze drewnopodobnym -jasnego buku
łącznie z opuszczanymi, drewnianymi poręczami bocznymi,
2.2bańerki,
2.3 wysięgnik ręki z trójkątem,
2.4koła jezdne z czteroma hamulcami,
2.5 elektryczne sterowanie przy pomocy pilota z blokadą wybranych fuŃcji za pomocą
kluczyka,
2.6 elektryczna rcgulacja lęża od 40cm do 80cm,
2.7 vrymiary leża: 90x2O0cm,
2.8leże łóżka powinno być wykonane z 4 segmentowych listew drewnianych
regulowanych elektrycznie,
2.9 konstrukcja łóżka powinna być wykonana z profili stalowych, pokryte lakierem
proszkowym odpomym na uszkodzenia mechaniczne,
2.10 wymiary zewnętrzne ok. 101cm x}llcm,
2.1l maksymalne obciążenie łóżka do 185kg,
2.12 materac w pokrowcu na suwak z 3 stron w powłoce paroprzepuszczalnej,
zmywalnej, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej o wymiarach 200x9$xlflcm,
łamany w zagłowiu, dostosowany do ramy |óżka z

a) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 w ilości 3szt,
2.13 stan łóZka wTaz z materacem - nowy,
3) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
4) stan zakupionego sprzętu - nowy,



5) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który
go sprawdzazapomocąwzroku jego jakość, stan,dokumentygwarancyjne;przedstawiciel
uprawniony jest do zgłoszeniazauwńonych przez siebie usterek lub nieprawidłowości
w dostarczonym sprzęcie,
6) dostarcżony sprzęt powinien mieć co najmniej 24 miesięczny bezpłatny okres
gwarancji, którego bieg rozpoczyna się w dniu montżu sprzętu u Zatnawiającego,
7) wykonawca zapewnia dobrą jakośó, obejmującą m.in. braki uszkodzeń, wgnieceń itp.,
8) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w gospodarstwach domowych i budyŃach użyteczności publicznej
w języku polskim na terenie kraju- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 07.06.2019r.
Z.Przedłużenie umownego terminu realizacjimożę nastąpić w wypadku rozszęrzęnia
zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na rzęaz Dostawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złożonym wIaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać Nabyłvcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z f,rlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktury będą dostarczanę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i frlią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szyrniszowie i filią w Leśnicy.
5, Szacunkową wartośó zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę ...,zł.

§4
1. Faktura wystawionaprzez dostawcę płatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
2.W razię nie uregulowania należności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1. W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemożliwiających



przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciązy na dostawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności dostawca pozostaje
w zwłoce.
2. W wypddku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podania przyczyn, dostawca Wznaazy DPS dodatkowy termin odbioru,
a po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu
zdawczo-odbiorczego.

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązait
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawcapłaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościOloń
wynagrodz ęnia za przedmiot umowy, za kńdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niż do wysokości 10 %

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzony ch przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokoŚci a) oń wynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakuzdy
dzień zwłoki Iicząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytuŁuodstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości l0 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
a) ztyniluodstąpienia od umowy zwiny odbiorcy w wysokości I0 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§7
Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14 dni od
wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwaniaoraznię
przystąpienie przez dostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą
przemiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowarria nazasadach ogólnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

§8W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewżności.

§10
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu.



§ 11.
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrużam zgodę na
ptzetwatzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w
zakresie, w jakim jest to niezbędne dIa realizacji povlyższego zadania.

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplaruach, co strony
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Odbiorca Dostawca
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