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Załącznik nr 4 do formularza ofertowego

Wzór
Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego"
UMOWA NR..../2019
Zawarta w dniu
2019r. w Łowiczu pomiędzy:
Powiatem Łowickim, NIP: 834-188-25-19 z upoważnienia którego działa Małgorzata Wagner dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ul.
Podrzeczna 30 zwanym dalej Zamawiającym
a
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
NIP:
, REGON:
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt. 8 (zwolnienie przedmiotowe) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego zgodnie z
założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Łowickie
Centrum Wsparcia Społecznego" RPŁD.09.02.01 -10-F009/18-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej
09-IX Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym", Poddziałania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 30.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą
starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
§2
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny wraz z jego
wniesieniem do siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Łowiczu ul. Powstańców 1863r. nr
12 (parter) w ilości i o parametrach jak poniżej:
1. Łóżko z podnośnikiem/wyciągiem regulowane elektrycznie - 10 szt. - regulacja wysokości
całego leża na pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia i części udowej podnóżka na pilota,
pozycja

antytrendelenburg,

regulacja części łydkowej podnóżka manualna, wysięgnik i

barierki w standardzie, barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża, łóżko wyposażone w
materac, maksymalne obciążenie 175 kg.
2.

Materac przeciwodleżynowy z pompką - 10 szt. - materiał PCV, rozmiar 200x90xnie mniej
niż 6,5 cm, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 125 kg,

3.

Stolik do łóżka - 6 szt. - stolik składający się z dwóch blatów (mniejszy stały, większy
regulowany), szerokość: nie mniej niż 43 cm, długość: nie mniej niż 81 cm, wysokość: nie
mniej niż 65-94cm; maksymalne obciążenie 10 kg.

4. Chodzik trzykołowy - 5 szt. - składana stalowa rama, regulacja wysokości uchwytów do
pchania (zakres od 85,5 do 97 cm), ergonomiczne uchwyty, 3 duże, pełne, bezobsługowe koła
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wykonane z gumy {przednie koło skrętne, tylne koła z hamulcami z możliwością blokady),
maksymalne obciążenie 110 kg, torba na zakupy, koszyk z tacką.
5. Balkonik czterokołowy / chodzik czterokołowy z siedziskiem - 5 szt. - składana rama
aluminiowa, hamulce z możliwością blokady, koła przednie z możliwością

składania,

regulowana wysokość 80-92 cm, szerokość siedziska nie mniej niż 43 cm, wysokość siedziska
nie mniej niż 6lem,

długość nie mniej niż 70 cm, ergonomiczne uchwyty, maksymalne

obciążenie nie mniej niż 130 kg, pas zabezpieczający w trakcie siedzenia, uchwyt na kulę,
torba zakupowa.
6. Balkonik pachowy wysoki czterokołowy - 5 szt. -konstrukcja składana, miękka i regulowana
na wysokości w zakresie od 108 do 157 cm podpórka barkowa, szerokość siedziska od 50 cm,
wysokość od 56 cm, szerokość całkowita od 56 cm, długość całkowita od 76 cm, maksymalne
obciążenie 120 kg.
7. Balkonik trzyfunkcyjny - 5 szt. - konstrukcja aluminiowa składana, stały, kroczący, z
przednimi kółkami, wysokość regulowana przynajmniej 80-92 cm, szerokość przynajmniej 58
cm, długość przynajmniej 48 cm, maksymalne obciążenie 110 kg.
8. Wózek inwalidzki - 7 szt. - konstrukcja stalowa, łokietniki odchylane i regulowane pod
względem długości, podnóżki odchylane i wyjmowane, średnia szerokość, maksymalne
obciążenie nie mniej niż 120 kg.
9. Wózek inwalidzki

- 3 szt. -

konstrukcja stalowa, składana, możliwy demontaż kół

(szybkozłącza), możliwość regulacji na wysokość (obniżenie siedziska), podłokietniki
regulowane pod względem wysokości, możliwość unoszenia i wyjmowania, podnóżki
wyjmowane, odchylane i regulowane pod względem długości, wózek szeroki, maksymalne
obciążenie 150 kg.
10. Krzesło toaletowe - 5 szt. - stabilna konstrukcja stalowa i możliwość regulacji wysokości
(teleskopowe nóżki), podwyższona tylna konstrukcja umożliwiająca oparcie, uchwyty boczne
ułatwiające wstawanie, szerokość nie mniej niż 55 cm, długość: 53 cm, wysokość: 81-91cm,
głębokość przynajmniej 45 cm, wysokość siedziska przynajmniej 49 cm, w zestawie
plastikowe wiaderko wymienne z uchwytem i przykrywką.
11. Pompki do opon - IO szt.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny pod wskazany w
umowie adres w terminie tygodnia od dnia podpisania niniejszej umowy.
Zamawiany sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny będzie fabrycznie nowy, nie używany, z
gwarancją producenta.
Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
Serwis gwarancyjny będzie bezpłatny w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego awarii sprzętu. Zamawiający poinformuje mailowo Wykonawcę o tym fakcie.
Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych, zabrać uszkodzony sprzęt. Dostarczenie
do wskazanego miejsca naprawionego sprzętu powinno nastąpić w terminie 7 dnia od daty odbioru
sprzętu przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
wyrazić zgodę na przedłużenie wskazanego wyżej terminu.
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Szczegółowe wymagania dotyczące warunków i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa
oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§5
Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§6
1. Zamawiający pokryje koszty dostawy w łącznej kwocie:
zł brutto {słownie
zł:
0/100).
2. Rozliczenie zadania nastąpi po prawidłowo wykonanej dostawie, podpisaniu protokołu odbioru i
otrzymaniu faktury (rachunku) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania i nie podlega
podwyższeniu.
§7
Zamawiający wskazuje do współpracy koordynatora projektu: Igę Nodzak-Krupę, tel. 46 837 03 44.
Wykonawca wskazuje do współpracy:
§8
1. W przypadku nie terminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ustalonej należności.Za
każde inne naruszenie umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1%.
2. W przypadku niewykonania umowy Wykonawcy nie przysługuje należność określona w § 6
niniejszej umowy, a w przypadku nienależytego wykonania umowy - tylko za część umowy
należycie wykonaną.

§9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§12
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy
dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki do umowy:
1. oferta Wykonawcy
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