Załącznik nr 2
do Ogłoszenia dotyczącego
zamówień poniżej 30 tys. euro
z dnia 17.06.2019 r.

WZÓR
UMOWA Nr RI.042.71.15.2019.H
zawarta w dniu …………. w Krośnie pomiędzy:
Gminą Miasto Krosno (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska
28a),
zwaną
dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowaną
przez
……………………………………………………………,
przy
kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Miasto Krosno – Pana Marcina Połomskiego,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… - zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do umowy zastosowanie
ma § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro (z późn. zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.:
„Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego
i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu
dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach
realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020. zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą integralną
część niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
I: Sprzęt rehabilitacyjny:
a) Rower – z licznikiem elektrycznym, manualna regulacja oporu, pedały
z paskami zapobiegające zsuwaniu się stóp, pomiar pulsu: sensory
dotykowe z wbudowanym komputerem wyświetlającym funkcje: czas,
prędkość, dystans, puls, spalone kalorie, scan. Wyposażony w rolki
transportowe - 6 szt.
b) Silnik leżyska LINAK nr art. 51000 – 1 szt.
II: Sprzęt wspomagający:
a) Koncentrator tlenu – lekki, małe zużycie mocy, cichy w użytkowaniu 1 szt.
III: Sprzęt pielęgnacyjny:
a) Ławka nawannowa – ławka zakładana na wannę, z uchwytem
ułatwiającym transport na ławkę i z ławki, ułatwiająca czynności
higieniczne osobie niepełnosprawnej, pasująca na większość rodzajów
wanien, obciążenie maksymalne około 150 kg – 4 szt.
a) Krzesło toaletowe – krzesło składające się z ramy aluminiowej,
z regulacją wysokości, z wyciąganym pojemnikiem na nieczystości,
z antypoślizgowymi nogami, maksymalne obciążenie 100 kg – 6 szt.
3. Dostarczony sprzęt będzie posiadał dokumenty potwierdzające atesty
i certyfikaty CE, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas
odbioru sprzętu.
4. Do każdego urządzenia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku
polskim.
5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany
na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie.
6. Wykonawca na początku odbioru przeprowadzi demonstrację montażu po
1 modelu sprzętu opisanego w ust. 2.
7. Przedmiot umowy zostanie dostarczony transportem własnym Wykonawcy
do lokalu przy ul. F. Czajkowskiego 49 w Krośnie po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiającym.
§2
Termin
1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia
12.07.2019 r.
2. Dostawa sprzętu odbędzie się w godzinach: od 8.00 do 15.00. Termin
dostarczenia i montażu po jednym modelu sprzętu ustalony będzie co
najmniej 3 dni przed planowaną dostawą przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przeprowadzi testy dostarczonego sprzętu trwające nie dłużej
niż 2 dni robocze.
4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących funkcjonowania
dostarczonego
sprzętu
Wykonawca
zobowiązuje
się
dostarczyć
Zamawiającemu nowy sprzęt uwzględniający złożone zastrzeżenia
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
5. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez obie
strony umowy końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Spisanie pozytywnego protokołu odbioru końcowego jest jednoznaczne
z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania.
§3
Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w §1 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:
netto: …………………………………….. zł,
Vat: ………………………………………. zł,
brutto: …………………………………. zł (słownie: …………………………).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie
powstaną w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odebrania
przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi: Gmina
Miasto Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP 684-00-13-798.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
NIP ………………………………..
§4
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru sprzętu. Wykonawca w ramach
gwarancji zapewni całkowitą bezpłatną naprawę sprzętu, a w przypadku
braku takiej możliwości dostarczy na swój koszt nowy sprzęt
o parametrach nie gorszych.
2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wystąpieniu wad
w przedmiocie umowy objętym gwarancją, a Wykonawca zobowiązuje się

do ich usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym, nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.
3. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu poza siedzibą
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawiany sprzęt
do miejsca naprawy i ponownie do Zamawiającego na własny koszt, nie
później niż w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem dokument gwarancji na sprzęt
określony w § 1 ust. 2.
§5
Kary umowne
1. Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą kary umowne
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu w wysokości 0,5%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20%
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

………………………………….

Zamawiający

…………………………………

