DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2019

Załącznik nr 3

UMOWA - projekt
na
Dostawę 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych typu szpitalnego –
fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej, wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
wg zamówienia publicznego numer DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2019
przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego, zawarta w dniu:................... pomiędzy:
Zamawiającym: Domem Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221
Brańszczyk, tel/fax.:(29) 742 14 – 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl
działającym w imieniu:
Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920,
reprezentowanym przez p. Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w
Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu
Powiatu w Wyszkowie.
a Wykonawcą:
firmą:......................................................................................................................................................
NIP:................................ REGON:..........................adres e-mail:.........................................................
tel/fax.......................................................................
reprezentowaną przez: .......................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa 29 sztuk (zestawów) łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych
typu szpitalnego – fabrycznie nowych, do opieki długoterminowej,
wraz z szafkami
przyłóżkowymi dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia)
§2
Zamawiane łóżka rehabilitacyjno - pielęgnacyjne, mają spełniać wymagania norm ,,CE" dyrektyw
tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej, Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych
93/42/EWG.
§3
1. Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do
wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Czas reakcji serwisu – 48 godziny od zgłoszenia.
3. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej
szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
4. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy - 3
naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.
5. Przeglądy gwarancyjne w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji
lub częściej jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta.
§4
Wykonawca
poniesie koszty
dostarczenia zamówienia do Zamawiającego, montażu i
przeszkolenia personelu w zakresie obsługi, ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy.

§5
Wraz z dostawą , Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prawem niezbędne dokumenty,
dotyczące przedmiotu zamówienia m. in. deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi, książki
gwarancyjne oraz przeszkoli personel z obsługi zakupionych łóżek
§6
Termin realizacji zamówienia: do 02.12.2019r.
§7
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą
tj.:
Netto: .........................; Kwota VAT:
.....................; Brutto : ........................
Kwota brutto słownie.............................................................................................................................
2. Płatność za dostawę łóżek zrealizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto Wykonawcy................................................. w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania i
przyjęcia do realizacji faktury VAT. Wszystkie rozliczenia będą w PLN.
3. ,,Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien być numerem właściwym do
dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment)" – Ustawa z dnia 11
marca 2004r. O podatku od towarów i usług zmieniona ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 62)
§8
Odbiorcą towarów i płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Faktury, mają
zawierać w części nagłówkowej następujące dane:
NABYWCA:
Powiat Wyszkowski
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
NIP: 762-18-86-920
ODBIORCA :
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takich przypadkach, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zawierającej
akceptację obydwu stron pod rygorem nieważności.
§ 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 6 w wysokości 0,2% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki.
2) opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2 %
wartości brutto przedmiotu umowy , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu

zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu.
3.) Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od
dnia otrzymania wezwania.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie - sąd właściwy dla
dla siedziby Zamawiającego
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy PZP.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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