Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaĘ nr

.... ...12019

.........

w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,
reprezentowanym przez Jotantę Osuch, dzialającą na podstawie upowaŻnienia
*ydurr.go przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08,L2.20t6r. DYrektorowi DPS
w Strzelcach Op. zfilriąw Srymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 8,
47-100Strzelce Op., zwanym dalej,,Zamawiającym", NIP: 756-18,12,928
a ...........
prowadzącym działalnośćpod firmą

Za,wartawdniu

reprezentowanym przez:

1...............

zwanymdalej ,,Wykonawcąooo NIP: ....."
§1

Zanavnający udziela niniejszego zarnówienia na podstawie Zatządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zftlią w Szymiszowie i filią
w Leśnicyw sprawie ustalenia regulaminu udzielania zanówien, których wartoŚĆ nie
przeŁłaczawyrażonej w złotych kwoty 30000 euro.
Z.Przędmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą lasera do rehabilitacji
średnioenęrgetycznego BTL 4110 smart - Iszt dla Domu Pomocy Społecznej Filia
Szymiszów-ul. Strzelecka 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 o następujących parametrach:

I.

Charaktervstyka aparatu BTL 4110:
ZS. rkunałowy przenośny aparat do laseroterapii z ekranęm gtaftcznym,
2.2. Wysoko luminescencyjny wyświetlacz czasv i innych parametrów,
2.3. Programy dla różnych dziędzin medycznych,
2.4"
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Programy użytkownika,
Wbudowany podręcznik użytkownika

i

pomoc,

Przenośnośó,
Identyfikacja i kontrola akcesoriów,
Identyfikacja i test podłączonych sond laserowych i prysznicowych,
Wyposażenie standardowe: - zasilacz,
- wbudowany akumulator,
- sonda punktowa R 400mW
- okulary do laseroterapii
2.10. Kontrola obrazu - graftczny,
2.11. Wyświętlacz2x numeryczny, zielony,
2.12. Wymiary: 160x140x350mm,
2.13. Zasilanie 100-240V, 50-60Hz,
ż.I4. Czas ładowania maks. 3 godziny

na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć laser do rehabilitacji średnioenergeĘczny
BTL 4110 smart -Iszt własnym transportemi na swójkosź do DPS Filia Szymiszów,
ul. Strzelecka ż, 47-|00 Szymiszów w godzinach 800-1400, osobiście,kurierem lub
pocńą do dnia I4.|1.ż0I9r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany laser do rehabilitacji średnioenergetyczny -BTL
4110 smart - Lsń przedstawicielowi zamawiającego, który go sprawdza.
3) Stan

-

nowy.

zapevłnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzęń oruz
nie ,rzy*anie wcŹeśniejsze tego egzemplarza lasera, rĘ. pruez innych użYtkowników lub
innych demonstracji reklamowych.
5) Wykonaw"u udri"Iu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na laser do rehabilitacji
średnioeneigetyczny BTL 4110 smart - lszt,
6)Bezpłanj serwis gwarancyjny z bezpłatnym transportem do miejsca naptawy i z
powrotem do Zamawiającego.
okresie
ł; Wykonu*.u g***t"3. niezmienną cenę przedmiotu zamówienia

4) Wykonawc

a

w

obowiązywania umowy,
8) Wykónawca dostarózy instrukcje obsługi, aktualne atesty i Świadectwa doPuszczenia
do stosowania w budynkach użytecztościpublicznej, w języku polskim na terenie krajuzgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
9j wykonaw.u * .*.ru.t, sprzedazy zapewnia jednotazowe bezpłatne przeszkolenie dla
p..ro*t,, obsługującego laser prowadzonę przez przedstawiciela firmy na terenie:
bps pitiu Szymisżow-* pierwizym tygodniu po dostawie, w dzień uzgodnionY odrębnie
z przedstawicielem DPS.
§2
1.Termindostawy ustala się do dnia 14.1|.20I9r,
2.przedŁlńenie umownego terminu rea\izacjimoże nastąpiĆ w wypadku rozszęrzenia
zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sPorządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.
§3

|.Zapłata Ia tzecz Wykonawcy za dostarczony laser do rehabilitacji ŚrednioeneretYcznY
BTL 4110 smart nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym złoŻonYm
wraz z ofertą w formió przelewu w terminie 14 dni od daty wystawienia Przez

Wykonawcę faktury VAT.
z.Faktura za dostarczony laser do rehabilitacji średnioeneretyczny BTL 4110 smart
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.
ul. Strażacka 8, 47-700 Strzelce Op.

z filią w Sąłniszowie i filią w

LeŚnicY,

Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul.Strazacka 8, 47-100 Strzelce OP.
4.płatnikióm fakiury za dostarczony laser do rehabilitacji średnioeneretYcznY BTL 4110
smart będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowię i
filią w Leśnicy.

3.

1. Faktura

§4
wystawionapruęzdostawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od datY

doręczenia faktury.

uregulowania naleznościw terminie dostawca naliczY odsetki ustawowe od
wartości faktury.

ż.W razienie

§5

1. W wypddku wystąpienia po stronie wykonawcy przeszkód unięmozliwiającYch
przystąpienię do Żadania umówionego przedmiotu umoyy, ciĘy na wykonawcy
oUÓwiązet nięzwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki
w wypadku nie dokoninia przedmiotowych czynności wykonawca pozostaje
w zwłoce.
2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających
przystąpieni. ao Óauior,, uńó*ionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia
przyczyn, wykonawca Wznaazy DPS dodatkowy termin odbioru,
ni.!o bez podania
^bezskutęcrnyń
upływie dokona jednostronnego sporządzęnia protokołu
a p"o jego

do

zdawczo-odbiorczego.

§6

l.Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienależl'te wykonanie zobowiązafl
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci zanawiającemu kary umowne :
a) zazwŁokęw wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości},Ioń
*y.rugrod" enia zaprzedmiot umowy, za kńdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości10 %
-zazwłokę
w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
b)
gwarancji w wysokoś ci 0,I %o wynagrodzenia zaprzedmiot umowY zakńdY
dzięńzwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) z §tułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokościI0 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
2) ZamavłiĄący płaci wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy zamawiĄącego w wysokoŚci 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

Jeżę|i zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

2.

uzupełniającego.

§7

Wykonawca udziela zamavłiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na
dŃarczony przedmiot umo\Mj, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własnY
koszt w terminie 14 dni od węzwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni
od wezwania oruznie przystąpienie ptzez wykonawcę do ich usunięcia w okreŚlonYm
terminie lzasadniaćbędą przómiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
nazasadach ogólnych,aąaZ wykonania zastępczego na koszt wykonawcy, z zastrzeżeniem
ust. 3"

§8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiarty
nieważności.

i

§9

uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

§10
5

oświadczam,iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrńan zgodę na
przetwatzanie moict danych osobowych zawartych w formularzu ofertowYm w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla rea\izacji powyższego zadaria.

,

§11
Ewentualne §pory mogące powstaó na tle stósowania niniejszej Umowy StronY Poddają Pod
rozsttzy gńęcie właściwego S ądu.

Niniejszą Umowę sporządzono
stwierdzają zgodnymi podpisami.
Zamawiający

w

§12

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
Wykonawca

co

strony

