
zawarta w dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem
Strzeleckim, rePr_ezentowanym przez Jolantę Osuch, dzialającą na podstawieuPowaŻnienia wYdanego prze.z Zarząd Powiaiu Strzeleckie go z drria os.tz .2016r.Dyrektorowi DPS 

_w ^Strzelcach op. i nią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul,StraŻacka 8, 47,100Strzelce Op., zwanymdalÓ; ,,odniorcą,o, Nlp,iŚo-r8-0_928

Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. .....l20lg

reprezentowanym ptzez:
1. .............. . zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1L ZamawiającY udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia rn 712015DYrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach op. zftlią w Szymiszowie i filiąw LeŚnicY w sPrawie ustalenia regulaminu udziela,rria zamowień, których wartość nieprzekaczawyrażonej w złotych kwoiy 30000 euro.
2,Przedmiotem umowY jest dostawa materiałów opatruŃowych na potrzeby Domupomocy społecznej w strzelcach op. z ftlią w sz}miszowie i filią w Leśnicyul, Strazacka 8 na zasadach:
l)WYkonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały opatruŃowe własnym transportemi na swój koszt do:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8 - (załącznik nr 1)
b] Pl9 Filia Szymiszów, ul. Strzelecri Z - ęaączntL ff 2),
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (zaŁąizni| nr 3)
d) DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8 (ziącznik nr 4) w godz.30o-140o
2) wYkonawca wYdaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
Przelicza, sPrawdza jakość, uszkodzenia,iermin'g-*un.li ora, zgodnośó'ł zarrówieniem,3)dostarczonytowar powinien mieć co najmnie] 12 miesięczny okres gwarancji,4) wYkonawca Zalev\Inia dobrą jakość uro.ty-.rrtu oue3mulącą min. braki uszk odzeń.5) wykonawca gwarantuje niezŃenną cenę przedmiotu zamówienia w okresieobowiązywania umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 10.05.2019r.
2,Ptzedłv:zenie umownego terminurealizacjimożenastąpić w wypadku rozszęrzeniazakresu umowy.
3. ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzeniastosownego aneksu w formie pisemnej.

§3l,ZaPłata na tzecz Dostawcy za dostarczonę materiały opatruŃowe nastąpi według cenzawarĘch w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewuw terminie 14 dni od datywystawienia pizez Dostawcę altury VAT.'
2, Faktura za dostarcro.'" -ui"riały opatrunkowe będą następująco wskazywaó Nabywcęi Odbiorcę.

Nabyrvca:



powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op
NIp: ?;6-Iź:Ą2-;;;

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcytj. Domu Pomocy Społecznej wStrzelcach op.z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-iO0 Strzeice op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczone materiały opatruŃowe będzie Dom pomocy
społecznej w strzelcach op. z ftlią w szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość zamowienia na 2OI9 rok ustalono na kwotę :...... ....zł,

§4
1. Faktura wYstawionaprzez Wykonawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
2. W razię nie uregulowania należności w terminie Wykonawc a naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1. W wYPadku wYstąpienia po stronie Wykonawcy ptzeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Dps z podaniem przyczyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmiotov\ych czynności wykónawca pozostaje
w zwłoce.
2. W wYPadku wYstąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niąo'be,
Podania PtZYcZy\ Wykonawca wznaczy DPS dodatkowy-termin odbioru, u pó i"gobezskutecznYm uPływie dokona jednostronnego sporządzónia protokołu zóawczo-
odbiorczego.

§6
1.StronY ustalają odPowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykon arie zobowiryań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawcapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci O,Iyo
w;magrodzeniazaprzedmiot umowy , zakńdy dzieńzwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wYsokoŚci0] oń wynagrodzęniazaprzedmiot umowy zakużdy
dzieńzwłoki licząc od terminu ustalonego ,ru.rru.rię.ie wad;

c) ztyt1,1łu odstąpienia od umowy zwiny wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) ztYtńu odstąpienia od umowy zwiny Zamawiającego w wysokości 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy.



ż. Jężeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zasftzegają dochodzenie odszkodowania
uzupełniającego.

§7
Wykonawc a udzięIa Zamawiającemu gwarancj i producenta na dostarczony przedmiot
umowy, zobowiryując się do usunięcia stwięrdzonych wad na własny kosź w terminie 14

dni od wezwaniaw formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminię 14 dni od wezwaniaoraz
nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó
będą przemiennie prawo Zanawiającego do dochodzenia odszkodowania nazasadach
ogólnych, bądź wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem 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
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwatzanie moich danych osobowych zawarĘch w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadania.

§1l
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
rczstrzy gnięcie właściwe go S ądu.

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

Zamawiający Wykonawca


