
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. ...lż02'l,

Zawarta w dniu ..... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,

reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia

*ydu.r.go puÓ, Zirząd powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. DYrektorowi DPS

w Strzelcaót op. , ńlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47_100

Strzelce Op. zwanym ddlĄ rrZamawiającym,o, NIP: 756-18_12_9ż8 a ...........
prowadzącym działalność pod firmą:
reprezentowanym przęz,. zwanymdalej,,Wykonawcą", NIP:

§1

I.Zamawiąący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr lllzlŻt
Dyrektora 

"Do-., pomocy Spoieczńej w Strzelcach Op. zfilią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY

w sprawie ustalenia reguiaminu udzielania zamówień, ktorych wartoŚÓ nie Przekracza kwotY

dostawa zmywarki ( z fuŃcją wyparzania) gastronomicznej

wraz z montazem do DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 na

1) wykonawca dostarcza i montuje nową zmywarkę (

uniwersalną z pompą spustową, dozownikięm płynu

Szpitalna 20. własnym transportem i na swój koszt, w

130 OOOzłotych netto.
2.Przedmiotem zamówienia jest

uniwersalnej z pompą spustową
zasadach,.

z fuŃcj ą vrryparzania) gastronomiczną
myjącego w DPS Filia Leśnica, ul.

godzinach 8.00 -15.00 o następujących

parametrach:
Żmywarkagastronomiczna uniwersalna typu RQ5O0Dp z pompą spustową o następujących

parametrach technicznych :

o Zmywarka posiada fuŃcje wyparzania,
. Wymiary zewnętrzne WxDxH (mm): 565x655x835

o Długośó cyklu (s): 120/180

. Wydajność koszy na godzinę (sztlh max, 30

o Maksymalna wysokośc naczyń(cm): 32

. Wysokość komory wsadowej (cm) :37

o Wymiary kosza (mm): 500x500
o Moc grzałekzbiornika (kW) :2

o Moc grzałekbojlera (kW): 3/4,5

o Pojemność bojlera (l):5,5

o Moc całkowita (kW): 3,414,9

c Zasilanie (V): 2301400

. Zużycię wody podczas cyklu (1) : 2,5

o Pompa spustowa : tak
o Dozownik płynu nńłyszczającego: tak

o Dozownik płynu myjącego: tak

o obudowa wykonanazę sta|l nierdzewnej , -

o możliwość wyboru programu mycia: 120/180s,

. zmywarka przystosowana do mycia talerzy i szl<ła,

o Waga (kg): 56
o Zmywarka powinna posiadaó kabel zast!Ąący na 400V



W zestawie powinno być:

o 1 x kosz na talerze 50x5Ocm,

o 1 x ko§z na szkło i sztuócę 50x50cm,

o Wążzasi|Ąący 3/ł cala,

o Wąż odpływowy,
o Uzdatniacz wody.

2) stan zakupionej zmywarki - fńrycznie nowy,

3) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamavłiającego, który go

,pr,uidru, jego jakoSć, widocznó uszkodzenia, termin gwarancji,

4) dostarcz o*a zmywa,ka powinna mieó co najmniej 12 miesięcznY bezPłńnY okres

gwarancji,
5; st*u Źmywarkazostanie zuty\izowana pTzęz 7 amawiającego,

6) wykonawca w ramach sprzedaży zipe*nia jednoiazowe bezpłatne przeszkolenie dla

personelu obsługującego zmywarkę p.o*ud,one przęzprzedstawiciela firmy na terenie DpS

Filia Leśni.a,rt. s"|it uinu 2ó,w dzier, uzgodnion} odrębnie zprzedstauticielem DpS,

7)wykonawca gwarantuje niezmie*ą ..rr§przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

t|ffi'"""*ca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa doPuszczęnia

do stosowania w budynkach uż7Ąeczności publicznej.w języku polskim na terenie kraju-

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

§2

1.Termindostawy ustala się do dnia I7,08,202Ir,

ż.przedŁużenie umownego terminurealizacjimożęnastąpió w wypadku rozszęrzęrlia zakresu

umoWy.
3.Ustalenie nowego
stosownego aneksu w

terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia

formie pisemnej.

§3

I.Zapłata na Izęaz Wykonawcy za dostar"róny asortyment nastąpi według cen zawartych

w formularzu cenowym złożonym wIaz z oiertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT,

2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać Nabywcę i odbiorcę,

Nńywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-9ż8

Odbiorca:
Dom pomocy społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka- 8,-47-700 Strzelce Op,

3. Faktury będą dostar czane do ódbiorcy tj. Domu pomocy Społecznej w Strzelcach

op,z filią w Szymiszowie i filią w Leśniry, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce op,

4, płatnikiem faktur za dostarczony asortym.rri będri. Dom pomocy społecznej w strzelcach

Op. zfilią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,



5.ZamawiĄący informuj e,żekorzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzyŃa ppppor numel DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentow elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co Wymaga obustronnego

porozumienia w tym zal<resie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowY o

r ealtzaq ę zadania pub l i c zne go,

§4
1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę................,,....z|brutto wystawionaprzez

Wykonawcę płatnabę dzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia fakturY.

2, W razie rrii ureguio-Ńu należności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowę od

wartości faktury.

§5
1.W wypadku wystąpienia po stronie wykonawcy przeszkód uniemożliwiających przystąPienie

dozadaniaumowionegoprŻedmiotu umowy, cięy na wykonawcyobowiązekniezwłocznego
zawiadomienia DpS , po^darrie* przyczyrL zwłoki -w wypadku nie dokonania PrzedmiotowYch
czynności wykonawca pozostaje w zwłoce.
2.W wypadku wystąpierria po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie do

odbioru-umówionego przedmiotu umowy lubodmowy przystąpienia do niegobezPodania

przyczyn)wykonań a Wznaczy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego bezskutecznYm

upływi! dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nięnależyte wykonanie zobowiązań

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca płaci odbiorcy kary umowne :

ł) zazwŁokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci},I%owynagrodzeniazaPrzedmiot

umowy zakażdy dzięnzwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b) zi zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości O,!o^wynagrodzeniazaprzedmiotumowy zakńdy dzięńzwłoki licząc odterminu

ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytu'iu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości I0 % wynagrodzenia Za

przedmiot umowy.

ż) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

aj z ty,ilu Óastąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości I0 oń wynagrodzenia Za

przedmiot umowy.

Z.Za zńokę * wykonaniu przedmiotu umowy uvlńa się również niedost-arczenię Przez
wykonawcę wszystkich wymaganych kart charakterystyki wTaz z dostarczanym towarem.

3. Jężęli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegĄą dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§7
Wykonawca ldzięIa odbiorcy gwarancji producenta na dostarczonyprzedmiot umowY,

zotowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14 dni od

wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraz nie

przystąpienie ptzez wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaÓ będą



przemiennie prawo ZamawiĄącego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnYch'

iląaz *yr.onania zastępczego na koszt dostawcy, z zastrzężeniem ust, 3,

§8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosujó się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

§9

Wszelkię zmiany i uzupełnienia do Umowy

nieważności. 
§10

niniejszej Umowy Strony poddają pod
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania

r ozstrzy gnięcie właś ciwe go S ądu,

§11

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o o.ńnie danych osobowych wyrńam zgodę na

przetwarzartie moiJh danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,

* i"r.i- jest to niezbędne dla rea\izacji powyższego zadaria,

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, co strony

stwierdzaj ą zgodnymi podpisami,

Zamawiający Wykonawca

wymagają formy pisemnej pod rygorem

10


