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Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. .....lż020

zavłarta 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 Dp-S .ro śt"r"t.ach Op. z fi|ią w !łliszowie i filią w Leśnicy, ul"

Sirażacka 8, 47_100 Strzelce Op., zwanym dalej ,oOdbiorcĘ", NIP: 756-18,12,928

a ........... prowadzącym działalność pod firmą -

zwanym dalej Dostawcą,
reprezentowanym ptzęz:
NIP:.......

§1

1. odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 7120|5

Dyrektora Domu PomocySpołecznej w Strzelcach Op. zfilią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówien, których wartoŚĆ nie

przelłaczawyrażonej w złotych kwoty 30000 euro.

ż. przedmiotem ,r*Ó*y jeŚt dostarczęnię jaj kurzychświeżych średnichrozmiar M dla

Domu pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlriąw Szymiszowie i filią w LeŚnicY

ul" Strażacka 8 na zasadach:
l)Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie jaja kurze Świeże Średnie

rozmiar M co najmniej dvła razy w miesiącu własnym transportem i na^swój^ koszt do

magazynuw budyŃu bps pitiu 
-Szymiszów 

ul. Strzelecka 2,w godz. 3oo- 14oo. Pojazdy

do przewozu żywności muszą spełniać wymagania określone w RozPorządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia lg.D.ŻOO}r. (Dz.U.2Il20O3 poz.I79 zpóŹ. zm.) w sprawie

wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności.

zi prredstawiciel odbiorcy jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia

lub-inna osoba go zastępująca ; odbiór obejmuje liczenie, sprawdzanie stempli i uszkodzeń,

sprawdzenie terminów przydatności do spożycia,
3) dostarczone jaja powinny byó świeże, pakowane w wytłoczkach, mieÓ co najmniej

t}godniowy okres gwarancji, liczony od dnia dostarczenia do Zanawiającego,

4) dostawca 
"up.*niu 

dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzefi,

5) dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okręsie

obowiązywania umowy"

§)faktury będą wystawiane sukcesywnie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

§2
1.Termindostawy ustala się do dnia 3I.1ż.2020r.

§3
1.odbiorca wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tel.0771462-38-45 - jako osobę

upoważnioną do odbioru realizowanych dostaw pod względem ilościowym i jakoŚciowYm.

2.odbiorca wskazuje, że w sprawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca możę

kontaktować się z . ...tel. . ..fax, pocztąelektroniczną.

§4
I.Zapłata na Izecz Dostawcy za dostarczone jaja nastąpi według cen zawartYch w

formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w tęrminie 14 dni

od daty wystawienia przęz Dostawcę faktury VAT.



2. Faktury za dostarczone jaja będą następująco wskazyłvać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzęlecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928

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

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

47-|00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczone jaja będzie Dom Pomocy SpołecznĄ w Strzelcach
Op,z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartośó zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę ..".zł"
6, Zamawiający informuje, żę korzysta z następującej Platformy Elektronicznego
Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się
przyjmowania innych dokumentów elektronicznych niZ faktura ustrukturyzowana, co
wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi
postanowieniami umowy o realizację zadania publicznego.

§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 należności w terminie dostawcę naliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury,

§6
l.W łvypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, cięy na dostawcy
obowiązek nięzvńocznego zawiadomienia odbiorcę z podaniem przyczyn
zwłoki - w wypadku nie dokonania przedmiotolvych czynności dostawca. pozostaje w
zwłoce.
2.W wypadku wystąpienia po stronie odbiorcy ptzeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez podanta ptzyczyn, dostawca Wznaazy dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo-
odbiorczego.

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



a)zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoici},|oń wynagrodzenia brutto za

przedmiot umowy , zakaz&y dzieńzwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b) zazwŁokę w uiunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości 0,t %wynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy zakazdy dzień zwłoki |icząc

od terminuustalonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienla od umowy z winy dostawcy w wysokoś ci I0 % wynagrodzenia brutto

za ptzedmiot umowy.

2) Odbiorcapłaci dostawcy kary umowne:

łlrtyułuodstąpienia od umowy zwiny odbiorcy w wysokości 10 %o brutto wynagrodzenia

za przedmiot umowy.

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

nienależytego wykonania umowy,- strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
tr.Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy,

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

wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od wezwania otaz

nieprzystąpienie prr") dostŃcę do icń usunięcia w tym terminie uzasadniaó będą

przemiennie prawo odbiorcy do dochodzęnia odszkodowania na zasadach ogÓlnYch, bądŹ

wykonania zastępczego na koszt dostawcy,

W sprawach nieuregulowanych umową

Cywilnego.

się odpowiednio przepisy Kodeksu

§10
wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygoręm

nieważności.

§11
Ewentualne spory mogące powstać na tlę stósowania niniejszej umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie sądu Rejonowego w strzelcach opolskich.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednyp dla kńdej ze

stron.

Odbiorca Dostawca

§9
stosuje


