
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr ..,....12019

Zawartawdniu ......... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckimo
reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia
wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12,2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. z fllią w Srymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8o

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

§1
I. ZarnawiĄący tldziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 7l20l5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zftlią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówien, których wartośó nie
przeŁłaczawyrażonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przędmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na
zasadach:
1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem i na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,w godz. 300-1500

2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi załnawiającego, który go
ptzelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó z zarnówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieó 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Dostawca zapevłnia dobrą jakośó asońymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
prodŃtów chemicznych, które muszą być dostarlzonę z towarem w dniu dostawy;
jeżeli dostawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymaganych kart.
6) Dostawca gwaranĘę niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowipywania umowy.

§2
1.Termindostawy ustala się do dnia 05.04.2019r.
Z.Przędłużenie umownego terminu rcalizaĄimożę nastąpió w wypadku tozszęrzenia
zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na rzęcz Dostawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartych
w formularzu cęnowym ńożonym wTaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia ptzez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki



ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op
NIP: 756-1 8-I2-g28

Odbiorca: '

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8, 47-|00 Strzelce Op.

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

47-100Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę ....zł.

§4
1. Faktura wystawionapfzezdostawcę płatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury i kart charakterystyki środków chęmicznych.
ż.W razię nie uregulowania należności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1. W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy ptzeszkód uniemożliwiających
przystąpienię do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciĘy na dostawcy
obowiązek nięzwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmiotowych 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 vqtznaczv DPS dodatkowy termin odbioru,
a po jego bezskutecznym upłlłvie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu
zdawczo-odbiorczego.

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonarie zobowiązń
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości},|Yo
wynagrodzęniazaprzedmiot rrmowy ,zakażdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niz do wysokości l0 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancj i w wysokoś ci 0,1 oń wynagrodz ęnia za przedmiot umowy za kuZdy
dzięńzwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości 10 Yo

wynagrodzęnia za przedmiot umowy.
2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości |0 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy.



ż. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również niedostarczęnie

ptzez dostawcę wszystkich wymaganych kart charakterystyki wraz z dostarczanYm

towarem.

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

nienalezytego wykonania umo\^ry, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§7
Dostawca ldzięIa odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowY,

zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na włagny kosź w terminie.14 dni od

*.r**iu w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w tęrminie 14 dni od wezwania oraznię

przystąpienie przezłostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaĆ będą

przómiónni. piu*o Zamawiaj ąc e go do do cho dzenia o dszko dowania ta zasadach o gó lnYch,

bądź wykonania zastępczego na koszt dostawcy, z zasttzężeniem ust. 3.

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

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§10
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy StronY poddają Pod
rozstrzygnięcie właściwego Sądu.

§ 11.

oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Wrńarn zgodę na

ptzetwarzanie moich danych osobowych zavl@ch w formularzu ofertowym w zakresie,

w jakim jest to niezbędne d|a ręalizacji powyższego zadaria.

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, co stronY

stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Odbiorca Dostawca


