
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzed,aży nr .. .....l20l9

zawatia w 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. " filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Odbiorcą", NIP: 756_18-12-928
a ...... ....... prowadzącym działalność pod firmą -

reprezentowanym ptzęz:
1. zwanym dalej Dostawcą,

§1

NIP:

l. Odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawtę Zarządzenia nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zfiIią w Szymiszowie i filią
w LeŚnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzięlania zamówień, których wartość nie
ptzekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Pruedmiotem umowy jest dostarczęnię jaj kurzych świezych średnich rozmiar M dla
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z flliąw Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8 na zasadach:
1)Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie jaja kurze świeze średnie
tozmrar M co najmniej dwa razy w miesiącu własnym transportem i na swój koszt do
magazynvwbudynku DPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka 2,w godz. 800- t400.Pojazdy
do przewozu z}rvności muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002t, (Dz,IJ.2l12003 poz.l79) w sprawie wymagań
sanitarnych dotyczących środków transportu zywności.
2) przedstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia
lub inna osoba go zastępująca ; odbiór obejmuje liczenie, sprawdzanie stempli i uszkodzeń,
sprawdzenie terminów przydatności do spozycia,
3) dostarczone jaja powinny byó świeze, pakowane w wl.tłoczkach, mieć co najmniej
tygodniowy okres gwarancji, liczony od dnia dostarczeniado Zamawiającego,
4) dostawca zapewnia dobrą jakość asoftymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
6)faktury będą wystawiane sukcesywnie na koniec kazdego miesiąca kalendarzowego.

§2
1.Termindostawy ustala się do dnia 31.I2.20I9r,

§3
1,Odbiorca wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tęI. 07] 1462-38-45 _ jako osobę
upowaznioną do odbioru realizowanych dostaw pod względem ilościowym i jakościowym.
2.Odbiorca wskazuje, ze w sprawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca moze
kontaktować się z .. ..tel. . . fux , pocztą elektroniczną.

§4
I.Zapłata na tzęcz Dostawcy za dostarczone jąa nastąpi według cęn za,wartych w
formularzu cęnowym złożonym wIaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienru plzęz Dostawcę faktury VAT.



2. Faktury za dostarczone jaja 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 dostarczanę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strazacka 8,
47 -1,00 Strzelce Op.
4, Płatnikiem faktur za dostarczone jaja będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę .........,zł,

§5
1, Ustalone wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi dostarczanymi na
koniec kazdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
faktury przez dostawcę.
2. W razię nie uregulowania nalezności w terminie dostawcę naliczy odsetki ustawowe od
wańości faktury.

§6
l.W wypadku wystąpienia po stronię dostawcy przeszkod uniemozliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy
obowiązek nięzwłocznęgo zawladomienia odbiorcę z podaniem przyczyn
zwłoki - w wypadku nie dokonania przedmioto!\Tch czynności dostawca pozosta.ie w
zwłoce.
2.W wypadku wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podanru przyczyn, dostawca wyznaczy dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzęnia protokołu zdawczo-
odbiorczego.

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

a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,Ioń wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy , zakażdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %
b) za zwłokę w usunięciu wad stwięrdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokoŚci 0,1 o^ wynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy zakażdy dzieńzwłoki ltcząc
od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokoś ci IO oń wynagrodzenia brutto
za przedmiot umowy,



2) Odbiorcapłaci dostawcy kary umowne:
a)z tytułu odstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości |0 Yo brutto wynagrodzenia
za ptzedmiot umowy.

2. Jezęli'zastrzężone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§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. Brak odpowiędzi w terminie 7 dni od wezwania oraz
nieprzystąpienie przęz dostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniać będą
przemiennie prawo odbiorcy do dochodzęnia odszkodowania na zasadach ogolnych, bądź
wykonania zastępczego na koszt dostawcy.

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

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

§ 11

Ewentualne spory mogące powstac na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

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

Odbiorca Dostawca


