
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. .....l20l8

Zawartawdniu ..........:....... w StrzelcachOpolskichpomiędzy: 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 filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,

47-100 Strzelce Op.o zwanymdalej,,Odbiorcą'o, NIP: 756-18-12,928
a ...........
prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przez|
1. .............. . zwaflym dalej Dostawcą, NIP:

§1
L Zamawlaiący udziela niniejszęgo zamowienia na podstawie Zarządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zfiirią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, ktorych wartośó nie

przekaczawyrażonej w złotych kwoty 30000 ęuro.
2, Przędmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na

zasadach:
1)Dostawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportemi na swój

koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 300-150o

2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicięlowi zamawiającego, który go

przelicza, sprawdza jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Odbiorca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzei,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
produktów chemicznych, które muszą być dostarczone z towarem w dniu dostawy;
jeżeli dostawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymaganych kar1.

6) Dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresię
obowiązywania umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 10.10.2018r.
ż.PrzędŁużenie umownego terminurealizacjimoże nastąpió w wypadku rozszęrzęnia
zakręsu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na rzęQz Dostawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złożonym wIaz z ofertą w formię przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2, Faktury za dostarczony asońyment będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:



powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47 -100 Strzelce Op
NIp: 756-1 8-I2-gź8

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3, Faktury będą dostarazanę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,

47-I00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową waftośc zamowienia na 2018 rok ustalono na kwotę .......,..zł.

§4
1. Faktura wystawiona przęz dostawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty

doręczenia faktury i kart charakterystyki środków chemicznych.
2. W razie nie uregulowania nalęzności w terminie dostawca naltczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1. W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemozliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciązy na dostawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmioto!\Tch czynności dostawca pozostaje
w zwłoce.
2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do

niego bez podania przyczyn, dostawca Wznaczy DPS dodatkowy termin odbioru,
a po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzęnia protokołu
zdawczo-odbiorczego.

§6
1,Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowtązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawcapłaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwŁokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościO,fń
wynagrodzeniaza przedmiot umowy , zakńdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości 10 %

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzony ch przy odbiorze lub w okręsie
gwarancji w wysokości 0,I Yo wynagrodzęnia za przedmiot umowy zakńdy
dzięń zwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z ty,tułu odstąpienia od umowy zwiny dostawcy w wysokości l0 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy zw:'ny odbiorcy w wysokośęi I0 oń

wynagrodzęnla za przedmiot umowy.



ż, Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również niedostarczenie
przez dostawcę wszystkich wymaganych kar"t charakterystyki wraz z dostarczanym
towarem.

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

§7
Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązląąc 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 oruznię
przystąpienrc pIzez dostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą
przemi enni e prawo Zamawiaj ące go do do cho dzenia odszkodowania na zasadach o gó lnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt dostawcy, z zastrzężeniem ust. 3.

§8
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie zmtany i uzupełnienia do Umowy v,rymagają formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

§10
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozstrzy gnię ci e właściwe go S ądu.

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

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, co strony
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Odbiorca Dostawca
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