Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA SPRZEDAŻY – istotne postanowienia umowy
zawarta w Krakowie, w dniu .......................r. pomiędzy:
Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w
Krakowie, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-663) przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996,
posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy Kupującym,
reprezentowanym przez:
……………………………………………….,

a
……………….………………….......................................................................,
zwanym w treści umowy Sprzedawcą
Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad
osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie”, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w

ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia
i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP 6/2019, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje:
 Laski typu trójnóg,
 Laski typu czwórnóg,
 Łóżka medyczne,
 Materace przeciwodleżynowe,
 Chodziki,
 Balkoniki wysokie ze stabilizacją przedramion,
 Wózki inwalidzkie,
 Koncentratory tlenu,
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 Rotory rehabilitacyjne,
 Pionizator statyczny,
 Podnośnik,
 Ślizgi,
 Pasy,
 Rotory,
 Deski do przenoszenia
 Komputery,
 Laptop,
 Tablica interaktywna,
 Projektor,
 Drukarka laserowa,
 Flipchart/tablica suchościeralna,
 Biurka,
 Krzesła obrotowe,
 Szafa na dokumenty,
2. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane rzeczy są fabrycznie nowe.
3. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane rzeczy są oznakowane znakiem CE, stosownie do
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postanowień ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .
4. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez
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producentów rzeczy i instrukcję obsługi rzeczy w języku polskim .
5. W terminie 5 od zawarcia umowy Sprzedawca dokona oględzin miejsca montażu mebli w siedzibie
Kupującego oraz wykona i prześle Kupującemu pocztą elektroniczną na adres mco@mco.krakow.pl
wykonane z uzgodnieniu z Kupującym wizualizacje mebli w miejscach ich montażu. Kupujący
w terminie 3 dni od otrzymania może zatwierdzić przesłane mu wizualizacje lub zgłosić do nich uwagi
odnośnie braku zgodności wizualizacji ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku do umowy,
przesyłając je pocztą elektroniczną na adres z którego otrzymał wizualizację. Sprzedawca ma
obowiązek uwzględnić te uwagi i wykonać ostateczną wizualizację mebli oraz przesłać ją Kupującemu
w terminie 12 dni od zawarcia umowy na adres mcol@mco.krakow.pl. Meble wykonane zostaną
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z materiałów Sprzedawcy .
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy na własny koszt i na własną odpowiedzialność do
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wskazanych mu pomieszczeń Kupującego i tam je zmontować, a następnie wydać je Kupującemu.

1

Ustęp ten ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w §1 ust. 1 tiret: 1-15.
Ustęp ten ma zastosowanie do wszystkich rzeczy wskazanych w §1 ust. 1, z wyjątkiem rzeczy wskazanych w tiret: 22 i 24.
3
Ustęp ten ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w §1 ust. 1 tiret: 22 i 24.
4
Zapis ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w §1 ust. 1 tiret: 22-24.
2
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2. Wydanie rzeczy, dokumentów gwarancyjnych i instrukcji obsługi nastąpi w terminie 30 dni od
zawarcia umowy.
3. W dniu wykonania ostatniego z zobowiązań określonych powyżej strony podpiszą protokół zdawczoodbiorczy, w którym wskazane zostaną m.in. terminy wykonania poszczególnych zobowiązań.
§3
1. Cena za rzeczy wskazane w §1 wynosi łącznie …………………………..…….. zł. brutto (słownie
złotych: …………………………………………………………).
2. Cena obejmuje również wartość innych świadczeń Sprzedawcy określonych w umowie. Kupujący nie
będzie zwracał Sprzedawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań zaciągniętych w celu wykonania
umowy.
§4
1. Zapłata przez Kupującego ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr
…………………………………………………………………….
2. Podstawą do zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę po sporządzeniu
i podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
5. Cesja wierzytelności Sprzedawcy wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Kupującego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Sprzedawcy,
Sprzedawca

zobowiązany

będzie

do

zapłaty

na

rzecz

Kupującego

kary

umownej

w wysokości 7% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.
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2. W przypadku zwłoki w wydaniu rzeczy, dokumentów gwarancyjnych lub instrukcji obsługi ,
Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w
§ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. Kupujący ma prawo naliczyć i potrącić kary umowne z ceny należnej Sprzedawcy, bez uprzedniego
wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność o zapłatę kary stała się
wymagalna w dniu potrącenia.
4. Kupujący może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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Zapis ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w przypisie 2.
Zapis ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w przypisie 2.
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§6
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Okres rękojmi na sprzedane rzeczy wynosi 24/36/48/60/72 miesięcy od dnia wydania rzeczy.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Kupującego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca
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Stosownie do oferty.
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Kupujący

