
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. .....12020

Zawartawdniu w StrzelcachOpolskichpomiędzy: 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 fllią w Srymiszowie 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 przez:1,....."......:..."...
zwanym daiej Dostawcą, iiiP:

§1
l.Zamawiający udziela niniejszego zamowienia na podstawie Zaruądzenia tlr 7l20I5
DYrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
w sPrawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie 

-przeęacia

wyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przędmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na
zasadach:
1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyó asortyment wła9.nym transportem i na swój koszt do
DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, w godz. 800-1500
2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go
Przelicza, sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośi z zamówienień,
3) Dostarczony towar powinien mieó 6 miesięczny okres gwarancji,
4) Dostawca zapewnia dobrą jakość asortlłnentu obejmującą min. braki uszkodzeń,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charakterystyki wszystkich wymaganych
Produktówchemicznych, które muszą być dostarazorlę z towarem w dniu dostawy; jeżeli
dostawca ich nie przedłoży płatność faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia
wszystkich wymaganych kart.
6) Dostawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 06.07.2020r.
2.PrzędłuŻenie umownego terminurealizacjimoże nastąpić w wypadku tozszetzenia zakresu
umoWy.
3.Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga spotządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
i.ZaPłata na rzecz Dostawcy za ciostarczony asortyment nastąpi weciług cen zawartych
w formularzu cenowyn zŁożonym wTaz z ofertą w formie piŻelewu w- terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2. FakturY za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać Nabywcę i odbiorcę"
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-9ż8

a
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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. ' filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom Pomocy Społecznej w Stizelcach
Op. zflliąw Szymiszowie i filią w Leśnicy.

§4
1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę ........... brutto wystawiona
Przez dostawcę płatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
2,w razie nie ureguloi,vania nalcżności,w terminie dosta-wca naliczi, odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1.W wYPadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkóduniemożliwiĄącychprzystąpienie
do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy obowiązet< nieiwłoc znego
zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki -w wypadku nie dokonania
przedmiotolvych czynności dostawca pozostaje w zwłoce.
2.W wYPadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożliwiających przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przysĘpienia do niego bez
Podania przyczyn, dostawca ..vqvznaczy DPS dodatkowy termin odbioru, u pó ;"go
bęzskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdav,,cio-
odbiorczego.

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalęzyte wykonanie zobowiryań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawcapłaci odbiorcy kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci O,IYo v,rynagrodzęnia za
Przedmiot umowy zakazdy dzięńzwłoki, nie więcej jednak niz do w}sokości 10 %
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wYsokoŚci 0,1%o wynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakażdy dzięńzwłoki licząó od
terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) z tYtułu odstąpienia od umowy zwiny dostawcy w wysokości I0 %owynagrodzęnia za
przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
a) zffilłłu odstąPienia od umowy zwiny odbiorcy w wysokoś ci t0 %wynagrodz enia za
przedmiot umowy.

Z.Za zwłokę w wYkonaniu przedmiotu umowy uwńa się również niedostarczęnie przez
dosta-wcę -wszystkich w}'magan}-ch kait charakterysty-ki wraz z ćrostarczłinym to-warem.

3. JeŹeli zastrzeŻone kary nie pokryją szkody oo*uur.i w wyniku niewykonania lub
nienaleŻYtego wykonania umowy, strony zastrzegĄą dochódzenie odszkodowania
uzupełniającego.
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§7
Dostawca udziela odbiorcy. gwarancji próducenta na dostarczony przedmiot umowy,
zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w lerminie 14 dni od
wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraz nie
PrzYstąPienie Przez dostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą
Przemiennie Prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądź r,lykonania zastępczego na koszt dostawcy, z zastrzeżęniem ust. 3.

§8
W sPrawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiędnio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygoremnieważności.

§10
Ewentualne sPorY mogące powstaĆ na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozstrzy gnięcie właś ciwe go S ądu.

§11
OŚwiadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrńam zgodę na
Ptzetwatzanie moich,danych osobowych zawartych w formularzu ofertówym w żakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadania.

§12
Niniejszą Umowę sPorządzono w dwóclr jednobrzmiących egzernplarzach, co strony
stwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Odbiorca Dostawca


