
UMOWA kupna-sprzedaży rtf ... ....12019

Zawartaw dniu ......... w StrzelcachOpolskichpomiędzy:Powiatem Strzeleckim,
reprezentorvanym przez Jolantę Osucho dzialającą na podstawie upoważnienia
wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. zflliąw Srymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op., zwanp da|Ą,,Zamawiającym", NIP: 756-18-12-928
a ...".......
prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przęz:
1............... zwanymdalej ,,Wykonawcą"o NIP:

§1
I. ZanavłiĄący 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 udzielania zamówień, których wartość nie
przel<taczavyrńonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przędmiotem umowy jest zakup i dostawa ręcznej wytwornicy pary (zżelazkiem)
PS 05/B o następujących parametrach:
Ręczna wytwornica pary - ze zbior:nikiem 2,5l, posiada zbiomik ze stali nierdzewnej,
miedzianą grzńkę i 4 systemy zabezpieczeń: regulator ciśnienia, termostat, korek
bezpieczeństwa oraz kontrolkę poziomu wody. Żelazko powinno posiadaó w komplecie
stopkę teflonowo aluminiową. Zewnętrzny elektrozawót pozwala na regulację ilości
pary dochodzącą do żę|azka.
Dane technicznę:

o Zasilanię: 230Yl50Hz
o Pojemnośó kotła: 2,5I
o Moc grzałek kotła: 1000 W
o Czas prasowania: 3h
o Ciśnienie pary: 2,5bar
. Waga: 7,6kg

na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ręczną wytwornicę pary (z żelazkiem) -
PS 05/B - Isń własnym transportem i na swój koszt do DPS Filia Szymiszów,
ul. Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów w godzina.6 3oo-14o0, osobiście, kurierem lub
pocńą do dnia 10.05.2019r.
2) Wykonawca wydaje dostarczaną ręczną wytwornicę pary (zżelazkiem) - Iszt
przedstawicielowi załnawiającego, który ją sprawdza.
3) Stan - nowy.
4) Wykonawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzęń oraz
nie użyr,vanie wcześniejsze tego egzernplarza wytwornicy, np. przez innych użytkowników
lub innych demonstracji reklamowych.
5) Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na ręczną wytwornicę
pary.
6)Bezpłatny serwis gwarancyjny z bezpŁatnym transportem do miejsca naprawy.
7) Wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,



8) Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w języku polskim na terenie kraju-
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§2
1.Termindostawy ustala się do dnia 10.05.20I9t.
2"Przędłużenie umownego terminu realizacjimożę nastąpió w wypadku rczszęrzenia
zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga spotządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na rzęcz Wykonawcy za dostarczoną ręczną wytwornicę pary nastąpi według
cęn zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w
terminie 14 dni od daty wystawienia ptzez Wykonawcę faktury VAT.
2. Faktura za dostarczoną wytwornicę pary będzie następująco wskazywaó Nabywcę 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 filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczoną tęczną wytwornicę pary będzie Dom Pomoóy
społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartośó zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę ....zł.

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

§5
1. W wYPadku wystąpienia po stronie wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na wykonawcy
obowiąek niezv,łłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmioto}vych czynności wykonawca pozostaje
w zwłoce.
2. w qpadku wystąpienia po stronie Dps przeszkód uniemożliwiających
PrzYstąPienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podania ptzyczyn, wykonawca .vqrznaczy DPS dodatkowy iermin odbioro,
a Po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnęgo sporządaenia protokołu
zdawczo-odbiorczego.



§6
1.Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaft
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonżrwca płaci zamawiającemu kary umowne :

a) zazvłłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości},Ioń
wynagrodz ęnia za przedmiot umowy, za kńdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niz do wysokości 10 %

b) zazvńokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości0,| %o wynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakuZdy
dzięń zwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) ztfillŁu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości I0 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowre:
a) ztynsłu odstąpienia od umowy z winy zanawiającego w wysokości 10 %

wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

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

§7
Wykonawca udziela zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznĄ gwararlcji na
dostarczony przedmiot umowy, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny
kosź w terminie 14 dni od wezwania w formię pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni
od wezwaniaoruz nie przystąpienieprzez wykonawcę do ich usunięcia w określonym
terminie uzasadniaó będą przemiennie prawo Zanavłiającego do dochodzenia odszkodowania
nazasadach ogólnych,bądź wykonania zastępczego na koszt wykonawcy, z zasttzeżeniem
ust. 3.

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

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

§10
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wytażam zgoóę na
ptzetwatzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla rea|izacji powyższego zadania.

§11
Ewentualno spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozsttzy gnięcie właściwe go S ądu.

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

Zanawiający Wykonawca


