
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr ......../2019

ZawatlaŃ dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,
rePrezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia
wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DpS
w Strzelcach Op. z ftlrią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op., zwanymdalej,,Odbiorcą'', NIP: 756-18-1ż-928
a .........
prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przez,.
1. .............. . zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
1. Odbiorca udzięla niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia rr 712015

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIlą w Szymiszowie i filią
w LeŚnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamowteń, których wartość nie
przektacza wyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa filetów rybnych i innych przetworów
rYbnych dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i ritią w Leśnicy
ul. Strazacka 8 na zasadach:
l)Dostawca zobowią_zuje się sukcesywnie dostarczać filety rybnę i inne przetwory
rYbne co najmniej dwa razy w miesiącu własnym transpoftem i na swój koszt do
magazynu budynku DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz.800-1400,
2) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie lub
drogą elektroniczną co najmniej na dwa dni przed dostawą,
3) dostawca wydaje dostarczane filety rybne i inne przetwory rybne przedstawicielowi
odbiorcy, ktory je przelicza, waży sprawdza jakość, termin przydatności do spoźycia
or az zgo dność zamówieniem,
4) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe otaz dostarczyc
asortYment w stanie Świeżym i w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio
oznakowany,
5) dostarczane filety rybne i inne przetwory rybne powinny być pierwszego gatunku,
Świeze, miec co najmniej dwudniowy okres gwarancji, liczony od dnia dostarczenia do
odbiorcy,
6) dostarczone puszki powinny mieó gwarancję nie krótszą niż pół roku od dnia
dostarczęnia wyrobu,
7) dostawca zapewnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszk odzeń,
8) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okręsie
obowiązywania umowy.
9) Odbiorca dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie
ZmlanY iloŚci dostaw - poprzęz ich zmniejszenia, bądż zwiększeniaposzczęgólnych
rodzajow arlykułów rybnych przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbioroy:

a) w PrzYPadku zwiększenia ilości asortymentu do 20Yo zamówienia, odbiorca
złoŻY dostawcy vrllkaz asoftyment|l, oraz ilość tegoż asońymentu, która będzie
objęta zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy
dostawca W terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej irosói
asortymentu po cenach określonych w umowie.



b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca złoży
dostawcy wykaz asoftymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie objęta
zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przedplanowanym terminem
dostawy.

10) odbiorca zastrzega sobie możliwość ntę zrealtzowania umowy w całości,
11)faktury będą wystawiane po kazdorazowej dostawię.

§2
l.Termin wykonania dostawy ustala się do dnia 31.I2,20I9r.

§3
1.Odbiorca wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tęl. 0771462-38-45 - jako osobę
upowaznioną do odbioru realizowanych dostaw pod względem ilościowym i jakościowym.
2.Dostawca wskazuje, ze w splawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca moze
kontaktowaćsięz ..,tel.. ,fax, pocztąelektroniczną.

§4
I.Zapłata na rzęaz Dostawcy za dostarczone wyroby nastąpi według cęn zawartych w
formularzu cenowym złożonym wraz z oferlą w formie przelewu w terminie i4 dni
od daty wystawienn przez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony towar będą następująco wskazywac Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca: \
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47 -I00 Strzelce Op,
NIP: 756-18-12-9ż8

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul, Strazacka 8, 47-I00 Strzelce Op.

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

§5
1.Faktury wystawionebędą po kazdorazowej dostawie przezdostawcę i płatne
przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
ż.W razie nie uregulowania nalezności w terminie dostawca naltczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§6
1.W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkod uniemozliwiających
przystąpienie do zadanta umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy
obowiązek niezwłocznego zawladomienia odbiorcy z podaniem przyazyn zwłoki - w
wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce.



2, W wypadku wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podania przyczyn, odbiorca wyznaazy dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo-
odbiorczeigo.

§7
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci 0 Joń wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy , zakażdy dztęń zwłoki, nie więcej jednak niZ do wysokości 10 %
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokoŚci 0,1o/o wynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy zakażdy dzień zwłoki llcząc
od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z wlny dostawcy w wysokoś ci 10 oń wynagrodzęnia brutto
za przedmiot umowy.

2) Odbiorcapłact dostawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości l0 oń brutto wynagrodzenia
za ptzedmiot umowy.

2. Jeżęlt zastrzeżonę kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykcinania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania
uzupelniaj ącego,

§8
1.Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 7 dni od
wezwania w formie pisemnej.
2.Dostawca udziela gwarancji producenta na puszki nie krótszej niz pół roku od dnia
dostarczenia wyrobu. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od wezwania oraz n|eprzystąpienie
przez dostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniaó będą przemiennie prawo odbiorcy
do dochodzenia odszkodowania nazasadach ogólnych,bądż wykonania zastępczego nakoszt
dostawcy.

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

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

§11
Ewentualnę spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla kazdej ze stron,

Odbiorca Dostawca


