
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaĘ nr """,l202t

Zawartaw dniu ......."""""" w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckimo

reprezentowanym 
'ii'J 

l"lantę orucn, dziaŁająóą na podstawie upoważnienia

wydanego przez 'ńrrąa powiatu Strzeleckiego z dnia 08,12,2016r, Dyrektorowi

DpS w Strzelcach Op. z filią w s"/.lr"g*.ii i nną * ł_.!lr^"ł^ 
uL Strażacka 8o

47 _|[LStrzelce d.,- ;w;ń,dalej,,iamawiającymoo, NIP: 7 56,18,t2_928 a

prowadzącym dztińność po"d firmą - ", reprezentowanym przęz"

..... zwanym daiój ,, Wykonawcą", NIP:

§1
l,Zanawiający udziela niniejszego zamódienia na podstawie Zarządzeńa nt 1Il2021

Dyrektora Domu Ę*o.y społó",,e3 * St 
".l,ach 

óp, z fiIią w Szymiszowie i filią w

Leśnicy w sprawie.rrń.riu regularrrinu ujzielania zamowiei,którYch wartoŚĆ niePrze*acza

kwoty 130 OOOzłotych netto,
przedmiotern zamowienia jestdostawa łózek rehabilitacyjnych vłraz_.z materacemłącznie

z morftażęm dla Domu pomocy spJ.*,..i w Strzęlcń op, z filią_ w Szymiszowie i

filiąw Leśnicy ,rr.śńu"ka 8 zgodnie z źŃącznikiem nr 1na zasadach"

1) wykonaw.u 
"onorri 

ązuje się do dostawy lóżek rehabilitaryjnych wraz materacem

iĄ""ii" z montażem do następujących Domów:.

"j 
ńPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka ż w ilości 5szt,

tl 
-OPS 

Filia Leśnica ul. Szpitalnaż,O w ilości 3szt,

_ własn;rm transportem i na swój koszt, w godzinach 800_1400 do dnia żż,70,żOż7r,,

ż) łóżko rehabiiitacyjne powinno posiadać:

2.I rana łóżka powinna być wykonana w kolorze drewnopodobnYm -jasnego buku

łącznie , opu"r"Źuny^i, drewnianymi poręczami bocznymi, barierki,

ż.żwykonu*.u *-.u*u.t ,prr"duzy żó.*"iu jednorazowe bezpłatne przeszkolenie z

zakresu obsługi łóżkadla person.r,, jurług"jąceg9" łó1\?prowadzonę pIzęz.przedstawiciela

firmy na terenie DpS i itiu srymis"o"*, 
'PFs Filia LeŚnica w dziei uzgodnionY

odrętnie z przedstawicielem DPS,

2.3 wysięgnik ręki z trojkąŁem,

Z.a kóła" |ezdne z czteroma hamulcami )

2.5 elektryczne sterowanie pr"y po*ocy pilota z blokadą wybranych funkcji za pomocą

kluczyka,
2.6 eiektryczna regulacja leża od 40cm do 80cm,

2,7 v,rymiary leża: 90x2O0cm,

ż.8Ięże łózkapowinno byó wykon anę z 4 segmentowych listęw drewnianych regulowanych

elektrycznie,
2.9 konstrukcja łóżka powinna być wykonana z profili stalowych, pokryte lakięrem

prosrko*y* odpo*ym na uszkodzenia męchaniczne,

).tO *y-iu.y zewnętrzne ok, 101cm x2!5cm,

i.rt -ut rymalne obciążenie łóżka do 185kg,

Z.I|matęracwpokrowcunasuwakz3stlonwpowłoceparoprzepuszczalnej,
zmywalnej, *yt o'rrurry z tkaniny ,.ri.|rr.*ut,unó.i o wymiarach 200x9OxlOcm, łamany

* 
"agło*iu, 

dostosowany do ramy łóżka,

2.I3 stan łóżka wnaz z materacem - nowy,

3)wykonaw.u g*ururrt r.le niezmienną 
""nę 

p""dmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

umov{y,



4) stan zakupionego sprzętu - to.ily,
5) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który

go sprawdzazapomocąwzroku jego jakość, stan, dokumenty gwarancyjne; przedstawiciel

uprawniony jest do zgłoszenia zauwazonych przez siebie usterek lub nieprawidłowOści w

do starczony ch łó żkach,
6) dostarcŹone łóżka powinne mieó co najmniej 24 miesięczny bezpłatny okres

gwarancji, którego bieg rozpo czyna się w dniu montazu sprzętu u Zarnawiającego,

| *yt onu*.u Żup"*oia dobrą jakość, obejmującą m.in. braki uszkodzeń, wgnieceń itP.,

8jw}konawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia

do siosowania w gospodarstwach domowych i budyŃach uzyteczności publicznej w
języku polskim na tirenie kraju- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 22.I0.202lr.
2.Przedłużenie umownego terminu rea\izacjimoże nastąpiĆ w wypadku rozszęTzen:ra

zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na Izecz Wykonawcy za dostarczony asortyment

zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w
terminie 14 dni od da§ doręczenia zanlawiającemu faktury vAT.
2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywaó

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

nastąpi według cen
formie przelewu w

Nabywcę i Odbiorcę.

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op,

3. Faktury będą dostarczane 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 faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
S.Zamawiający informuje, żę korzysta z następującej Platformy Elektronicznego
Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto, doplszcza się

przyjmowanie innych dokumentow elektronicznych niz faktura ustrukturyzowana, co

*yńuga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi
postanowieniami umowy o rea|izację zadania publicznego.

§4
1. Strony ustalają wynagrodz ęnię zaprzedmiot umowy w wysokoŚci netto .. ..,.zł,które
zostanie zwiększone o nalezny podatek VAT w wysokości .....%.

Z.}gółemwartość brutto zamówienia wynosió będzie .. ...zł brutto (słownie:
.......).



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

przystąpieni" ao zadanii,rńó*iorr.go przedmiotu umowy , ciąży na dostawcy obowiązek

niezwłoczriego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki - w wypadku nie

dokonania pizedmioto!\rych czynności dostawca pozostaje w zwłoce.

2. W wypadku wystąpiónia pó stronie DpS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie

do odbioru umówionego przedmiotu umow! lub odmowy przystąpienia do niego bez

podania pTzyczyn, dostawca wzrraczy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo_

odbiorczego,

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonante zobowiązań

umownych w formió kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) zazńokę* *ytoru.riu przedmiotu umowy w wysokości0,7oń

*yrrugrod" eniizaprzedmiot umowy , zakazdy dzięflzwłoki, nie więcej

jednak niZ do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie

g*u.ancji w wysokoś ci 0,! yo wynagrodz ęnia zaprzedmiot umowy zakazdy

dzięńzwłoki |icząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) ztytńuodstąpienia od umowy zwiny dostawcy w wysokośei I0 oń

wynagrodzęnia za przedmiot umowy,

ż) ZarlawiĄący płaci Wykonawcy kary umowne]

a) z tlĄ1ltto jstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokoś ci 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2. Jeże|i zasttzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku.niewykonania lub

nienależl,tego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§7
Wykonawc a udziela ZamawiEącemu gwarancji producenta na dostarczonY Przedmiot

,rńo*y, zobowięując się do usunięcia siwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14

dni od wezwania* for.rri" pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraz

nie przystąp ienie przezwykonaw"ę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaĆ będą

p."e-i.nni. prawo Zamivłiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnYch,

ilądź wykonania zastępczego na koszt wykonawc y, z zastrzeżeniem ust, 3,

§s
w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio ptzepisy kodeksu

Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej Pod rYgorem

niewazności.
§10

na tle stósowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
Ewentualne spory mogące powstać

r ozstrzy gnięcie właś ciwe go S ądu.



§ 11.
OŚwiadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrużam zgodę na
Przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ręalizacji powyższego zadania.

Niniejszą Umowę sporządzono * a*O"t| !?Onoirr^iących egzemplarzach, co strony
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Zamawiąący Wykonawca


