
Projekt umowy

Umowa dostawy nr ......12019
Zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przęz Jolantę Osuch, działającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.201,6r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z ftlrią w Srymiszowie i filią w Leśnicyo
ul. Strażacka 8, 47-t00 Strzelce Op., zwanym dalej ,,rZamawiajĘcym", NIP: 756-18-12-
928 a prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przez: zwanymdalej \ilykonawcą,
upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia niniejszej umowy, NIP:

§1.
1. Przedmiotem zamówienia jest mottń pioręczy, narożników i płyt ochronnych w
Domu Pomocy Społecznej w Strzęlcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8 na zasadach:
l.montaż poręczy C/S Acrovvn - Model HRO6. kolor: paprykowy
a) HRO6 końcówka standardowa - 26sń
b) HRO6 uchwY aluminiowy anodyzowany - 76szt
łącznie z transportemi montażem
2. montż narożników C/S Acrovyn - Model SO50. kolor:paprvkowv
a) narożnik SO50, wymiar ramion:5Ommx5Omm - 9mb
Łącznie z transportem i montażem
3.montaż płyt}, ochronnej C/S Acrovyn 4000. kolor szary perłow}r:

a) płlĄa ochronna arkusz o wymiarach 1,5mmx 3000mmx 1300mm
(płyta cięta na wymiar P430 36szt 430mm x 3000mm) - 12szt
b) silikon w tubie - Iszt
łącznie z transportem i montńęm

4. Montaż płyt ochronn}rch powinien byó oparty na zasadach:
- zamówienie obejmuj e montń poręczy C/S Acrovyn, narożników C/S Acrovyn oraz
płyt ochronnych CiS Acrovyn w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.,
ul. Strażacka 8,
- szczegółowe miejsce montażu wskaze kierownik Domu - Teresa Słonina,
-potęcze, narożniki, płyty ochronne powinny byó wykonane ztworzywa akrylo-winylowego,
wyttzymŃe na uderzenia wózków inwalidzkichi krzeseł,
- krawędzie wszystkich elementów muszą być gładkie,
- w pomieszczeniach, w których montowane są poręcze, narożniki i płyty Acrovyn minimalna
temperatura powietrza powinna wynosić +15 stopni Celsjusza,
- mottń powinien odbywaó się w pomieszczeniach z wykoflczona posadzką lub stolarką
drzwiową,

- montaż w/w produktów na klej może odbywać się wyłącznie na powierzchniach
niepylących, suchych (wilgotność <I4%) oraz pomalowanych lub zagruntowanych co
najmniej 14 dni przed planowanym terminem montazu,

- dostawa poręczy, narożników i płyt ochronnych będzie realizowana transportem
wykonawcy i na jego koszt,
-przedstawicielzamawiającegojestobecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia
( sprawdzanie mechanicznych uszkodzeń itp. ),

- wykonawca zapewnia dobrą jakość produktów obejmującą min. braki uszkodzeń,



- wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,

- wykonawca dostarczy alłualny atest higieniczny dopuszczający produkt do stosowania
w budyŃach użyteczności publicznej, w języku polskim, na terenie kraju- zgodnie
z obowtążującymi przepisami w tym zakresie,
- gwarancja nie krótsza niż 24miesiące,
- bezpłatny serwis gwarancyjny,
- stan- nowy
- zdęmontowane elementy pozostawia się do dyspozycji Zanawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
6. Faktura będzie wystawiona po wykonaniu zadartia i podpisaniu protokołu odbioru
technicznego prac.

§2.
1. Termindostawy ustala się do dnia 16.09.2019t.
2. Przedłużęnie umownego terminu realizacjtmożenastąpić wwypadku rozszęrzenia

zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga spotządzenia

stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3.
I.Zapłata Ia rzeaz Wykonawcy za wykonane prace nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wtaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia ptzez Wykonawcę faktury VAT.
2. Faktura za wykonaną pracę będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 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 będziedostarczona doOdbiorcytj.Domu PomocySpołecznej w Strzelcach Op.
z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strżacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktury za wykonane prace będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartośó zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę ....zł.

§4.
1.Faktura wystawionaprzęz Wykonawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
2.W razię nie uregulowania należności w terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.



§5.
1 .Reklamacj e Zamawiającego Wykonawc a zobowiązuj e się uwzględnió w ciągu 1 4 dni od ich
zg}oszenia. Zgłoszeniamożna dokonać pisemnie, faksem lub pocźą elektroniczną.
Z.KoszĘ reklamacj i obciążają Wykonawcę.

§6.
1. W wypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, cięy na Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem ptzyczyn zwłoki - w
wypadku nie dokonaria przedmiotowych czynności Wykonawca pozostaje w zwłoce.
2" W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niego bez
podania przyczyn, Wykonawca wznaazy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzęńa protokołu zdawczo-
odbiorczego.

§7.
1. Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienależyte wykonarie zobowiązń
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) WykonawcapŁaci ZamawiĄącemu kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości0,1%o
wynagrodz enia za przedmiot umowy, za kuitdy dzięit zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości 10 %

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzony ch przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokoŚci0,I %o wynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakńdy
dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) ztytlsłu odstąpienia od umowy zwiny wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

2) Zanawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) zĘ'tlilu odstąpienia od umowy zwiny Zamawiającego w wysokości 10 %

wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

Ż. Jeżęli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegEą dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§8.
1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi
Przepisami atesty i certyfikaty, a kopie tych dokumentów przekńewraz zdostawą.
2.WYkonawcazobowięany jest przedstawić oryginały wymaganych atęstów lub certyfikatów
w każdej chwili, na żądanie ZamawiĄącego.

§9.
l"WykonawcaudzięIa Zamawiającemu gwafancji producenta na dostarczony przedmiot
umowy, zobowiązuląc się do usunięcia stwierdzonych wad na własny kosź w terminie 14
dni od węz:waniaw formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwaniaoraz
nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó będą
Przemiennię prawo Zamawiające go do dochodzenia odszkodowania na zasadach o gólnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt wykonawcy, z zasttzeżeniem ust. 3.
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§10.l,W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

! Ew9ntualne sPorY WYnil<łe z wykonania umowy rozstrzygane będą przęz Sąd Rejonowy w
Strzelcach Opolskich.

§ 11.
OŚwiadczam, iż zgodnie z ustawą o _ochronie danych osobowych wyrużam zgodę na
Przetwarzanie moich,danYch osobowych zawartych w formularzu ofertówym w zakresie,w jakim jest to niezbędne dla ręalizacji powyźszego zadaria.

§ 12.

Y:.::'}: ,:Yiunl i uzupełnienia do Umówy wymagają formy pisemnej pod rygoremruewaznoScl.

Umowę sPorządzono w dwóchjednobrzmiu"i"l';*". mplarzach,po jednym dlakńdejze stron.

Zamawiający Wykonawca


