
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. ...12021,

Zawarta w dniu ..... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,
reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia
wydanego pyzez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicyo ul. Strażacka 8, 47-100
Strzelce Op. zwanym dalej ,rZamawiającym", NIP: 756-18-12-928 a
prowadzącym działalność pod firmą:
reprezentowanym przez: zwarlymdalej,,Wykonawcą'r, NIP:

§1

LZamawialący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia tlr I1l202I
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachOp. zfilią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
w sprawie ustalęnia regulaminu udzielania zamówien, których wartośó nie przekracza kwoty
130 OOOzłotych netto.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa aparatów do pomiaru ciśnienia i inhalatorów dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka
8 na zasadach:
l)Wykonawcazobowiązuje się dostarczyć aparaty do pomiaru ciśnienia i ińalatory własnym
transportem i na swój koszt zgodnie z opisem wzńącznikunr 1 - w godz.800-1400do:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strazacka 8,
2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który go
prze|icza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówieniem,
3) wykonawca zapęwnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzęń.
4)wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
5) stan zakupionego sprzętu - fabrycznie nowy,
6) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
sprawdza jego jakośó, widoczne uszkodzenia, termin gwarancji,
7) dostarczone aparaty do mierzenia ciśnienia powinny mieć co najmniej 24 miesięczny
bezpłatny okres gwarancji,
8) dostarczone inhalatory powinny mieó co najmniej 36 miesięczny bezpłatny okres
gwarancji,
9) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budynkach uzyteczności publicznej w języku polskim na terenie kraju-
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 18.06.202Ir.
2,Przedłużenie umownego terminu realizacjimoże nastąpić w wypadku rozszerzenia zakresu
umoWy.
3.Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.



§3
I.ZaPłata na rzęcz Wykonawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złoŻonym wTaZ Z ofertą w formie p.r.l.*., w 

-terminie 
14 dni

od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT.
2. FakturY "za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać Nabywcę i odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928

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. Strazacka 8, ąi-too StrŹelce op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej w Stizelcach
Op. zftliąw Szymiszowie i filią w Leśnicy.
S.Zamawiający informuje, żekorzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania
skrzYnka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjńowania innych
dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowa.ra, co wymaga obustronnógo
Porozumienia w tYm zahesie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o
realizacj ę zadania publ icznego.

§4
1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę......................zNbrutto wystawionaptzez
WYkonawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia iuktury.
2. W razię nie uregulowania należności w terminie dostawca-naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1.W wYPadku wYstąPienia po stronie wykonawcy przeszkód uniemozliwiających przystąpienie
dozadaniaumówionegoprzedmiotu umowy, ciĘy na wykonawcyobowĘÓknńzwłoóznego
zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -w w}padku nie dokonania przedmiotowyih
czynności wykonawca pozostaje w zwłoce.
2.W wYPadku wYstąPienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie do
odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpieni, Óo ni.gó bóźpodania
PrzYcZYn, wYkonawcawznaczy DPS dodatkoovy termin odbioru, a po jego b'ezskutecznym
uPłYwie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawcro-ołbiórór.go.

§6
l.StronY ustalają odPowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykon arie zobońęań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci O,IYowynagrodz eniazaprzedmiot
umowy zakłzdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż do wysokości 10 %b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wYsokoŚci 0,1%o wYnagrodzęniazaprzedmiot umowy zakŁdy dzięńzwłoki liczącod terminu
ustalonego na usunięcie wad;



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

2) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:
a) z tyÓlłu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości I0 oń wynagrodzenia za
przedmiot rrmowy.

2.Za zwłokę * wykonaniu przedmiotu umowy uwńa się również niedostarczenię przez
wykonawcę wszystkich wymaganych kart charakterystyki wraz z dostarczanym towarem.

3. Jeżeli zasttzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, strony zasttzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§7
Wykonawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązując 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 oruz nię
przystąpienie ptzez wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó będą
przemiennie prawo ZamawiĄącego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt dostawcy, z zastrzeżeniem 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
niewżności.

§10
Ewentualne spory mogące powstać na tlę stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozsttzy gnięcie właściwe go S ądu.

§11
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrńam zgodę na
przetwarzartie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla rcaIizacji powyższego zadania.

Niniejszą Umowę sporządzono w a*O.n§12.arrobrzmiących egzemplarzach, co strony
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Zamawiający Wykonawca


