
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. .....120|9

zawarta w dniu
Strzeleckim, reprezentowanym
upoważnienia wydanego przez
Dyrektorowi DPS w Strzelcach
ul. Strażacka 8, 47-t00 Strzelce

w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
przez Jolantę Osuch, dzialającą na podstawie

Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
Op., zwanym dalej ,,Odbiorcąo', NIP: 756-18-12-928

prowadzącym działalność pod firmą -
reprezentowanym przęz;
1. .............. . zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
1.Odbiorca udzięla niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzęnia rr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z ftlią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamowień, których wartość nie
ptzel<racza wyrazonej w złotych kwoty 30 000euro.
2. Przędmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z fiIiąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na
zasadach:
1)Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie pieczywo własnym transpońem
i na swój koszt. Pojazdy do przewozu żywności muszą spełniać wymagania określone
w Rozporządzentu Ministra Zdtowia z dnia 19.12,2002r. (Dz. IJ,21l2003 poz.l79)
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środkow transpotlu zywności. Dostawca
zobowiązuje się dostarczyc pteczywo do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 do
budynku magazynu - codziennie - rano do godz, 600 -630 u

a) dostawę pieczywa na niedzielę - dokonać w sobotę,
b) dostawę pieczywa na dzień świąteczny - dokonać w poprzedzającym te święto

dniu roboczym.
c) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany z przedstawicielem

odbiorcy sukcesywnie telęfonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą,
d) dostawca zapewnia dobrą jakośó pieczywa,
e) dostawca wydaje dostarczane pieczywo przedstawicielowi odbiorcy, który go

przeltcza, sprawdza jakość i świeżośc oraz zgodnośc z zamowieniem,
D dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okręsie

obowiązywania umowy,
g) odbiorca zastrzega sobie możliwość nle zręalizowania umowy w całości,
h) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oTaz dostarczyć

pieczywo w początkowym okresie gwarancji. Wszystkie zamawiane artykuły
na dany dzień muszą być dostarczone w stanie świeżym, bez zakalca, bez
ulepszaczy, miękisz suchy, równomiernię zabarwiony, nie kruszący się, bez
grudek mąki i soli, objawow pleśnienia, psucia i zawilgocenia, produkowane
i dostarczane z zachowaniem wymogów sanitamo epidemiolo gicznych i
systemu HACCP. Produkty dostarczane w opakowaniach muszą posiadaó
oznaczęnla producenta, datę produkcji i datę wazności (przydatności do
spozycia).



i) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej
umową oraz mozliwości zmtany wybranych pozycji w ramach
niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy,

j) fakturowanię odbywać się będzie w częściach na koniec miesiąca
' kalendarzowego.

2) Odbiorcadopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany
ilości dostaw - poprzez tch zmniejszenia, bądż zwiększenia poszczęgólnych
rodzajów prcczywa przy vwzględnieniu bteżących potrzeb zamawtającego:

a) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20oń zamówienia, odbiorca
złoży dostawcy wykaz asortymentu, oraz ilośó tegoż asortymentu, która
będzie objęta zwiększeniem - zmiana waruŃów dochodzi do skutku w
wypadku, gdy dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę
zwiększonej ilości asoĄmentu po cenach określonych w umowie.

b) w przypadku konięczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży
dostawcy Wkaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, ktora będzie
objęta zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym
terminem dostawy,

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 31.Iż.20I9r.

§3
1.Odbiorca wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tel,0771462-38-45 - jako osobę
upowaznioną do odbioru realizowanych dostaw pod względęm ilościowym i jakościowym.
2.Dostawca wskazuje, ze w sprawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca mozę
kontaktowaó się z .. ..tel. ,. fax , pocztą elektroniczną.

§4
|,ZapŁata na tzęaz Dostawcy za dostarczone wyroby nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony towar będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op,
NIP: 756-18-12-928

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

3. Faktury będą dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op, z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,
47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony towar będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z fi|tą w Szymiszowię i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową waftość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę .,...,....zł.



1, Ustalone wynagrodzenie płatne będzte
koniec kazdego miesiąca kalendarzowego
przęz dostawcę faktury.
ż.W razie nie uregulowania nalezności w terminie dostawca

wartości faktury.

naliczy odsetki ustawowę od

§6
1.W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemożliwiającYch
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy

Óbowiązek niezwłocznego zawiadomienia odbiorcy z podaniem przyczynzwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce.

2.W wypadku wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkod uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy
przystąpienia do niego bez podanla przyczyn, dostawca wyznaczy dodatkowy tęrmin

Óouloń, a po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenta
protokołu zdaw czo - odbiorcze go.

§7
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nięnależyte wykonanie zobowtązań

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

a)zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,7oń wynagrodzęnia brutto za

przedmiot umowy , zakazdy dzteńzwłoki, nie więóej jednak niz do wysokości l0 %
b)zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoś ci 0,I oń wynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy zakńdy dzięń zwłoki ltcząc
od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c)z ty.tułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości I0 oń wynagrodzenia brutto

za przedmiot umowy.

2) Odbiorcapłaci dostawcy kary umowne:
a)z tytułu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości I0 oń brutto wynagrodzenia

za przedmiot umowy.

2. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależltego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
1.Dostawca udztęla odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,

zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 7 dni od

węzwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w tęrminie 7 dni od wezwanla oraz

nieprzystąpienie pTzez dostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadnl,aĆ będą

priemieŃe prawo odbiorcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, bądź

wykonania zastępczego na koszt dostawcy.

§5
fakturami częściowymi dostarczanymi na
w terminie 14 dni od dnia przedłożenla

6



§9
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Wszelkie zmtany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§11
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozsttzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Odbiorca Dostawca


