
Projekt umowy

Zawarta w dniu 
UMOWA kuPna-sp rzedaży, nr ....,..12020
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tI' ilJ.llTiluPowaŻnienia wYdanego przez Zarząd Powiaiu Strzeleckie go ; jrriu os.rz .2016r,Dyrektorowi Dps w strzelcach op. z filią w srymiszowie i filią w Leśnicy, ul.StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanymaate3 ,,oauiorcą,,, NIp: 756_18-12_928
prowadzącym działalność pod firm

reprezentowanym przez: zwanym dalej Dostawcą, NIP:

!, ZanawiającY ttdziela niniejs zęgo zaffIor^§J"" na podstawi e Zarządzenia nr 7l20I5Dyrektora Domu pomocy społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filiąw LeŚnicY w sPrawie ustalenia regulaminu udzieńnia zamówień, których wartość nieprzehaczawyrazonej w złotych kwoiy 30000 euro.2, Przedmiotem umowY jest dostarczenie artykułów biurowych dla Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach op. z fttiąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje
swój koszt do DPS Strzelce
kurierem lub pocztą,

się dostałczyó artykuły biurowe własnym transportem i naOp., ul. Strazacka 8 w godz" 8.00 - 14.0d osobiście ,
2) wYkonawca wYdaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który goprzelicza, sprawdza jak ośó orazzgodność 

'z 
zanóńeniem,

3) wykonawca zapewnia dobrą jakość artykułów biurowych,4) wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówięnia w okresieobowiązywania umowy.

l.Termindostawy ustala się do dnia 05.06 .?r3rĘr.
2,PtzedłvŻęnie umownego terminu rcalizacji możęnastąpić w wypadku rozszęrzęnia zakresuumowy.
3,Ustalenie nowego 

^terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzeniastosownego aneksu w formie pisemnej.

l.Zapłata na rzecz Dostawcy za ao"'*.§r3ne artykuły biurowe nastąpizawartych w formularzu cenowym złożonym "*Ł ź ofertą w formieterminie 14 dni od daty wystawienia ptzez bostawcę faktury vAT.
2. Faktura za dostarczone artykuły biurowe będzie następująco wskazywaći Odbiorcę.
Nabvwca:

według cen
przelewu w

Nabywcę

powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op
NIP: 756-1 8-I2-9żs

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

z f/'ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

6



3. Faktura będzie dostarczona. do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczone artykuły biurowe będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartość zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę ....zł.

§4
1.Faktura wystawionaprzęz Wykonawcę płatmbędzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
2.W razię nie uregulowania nalężności w terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5
1.W wypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyazyn zwłoki -
w wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności Wykonawca 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, Wykonawca wznaazy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznlłn upłlłvie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo-
odbiorczego.

§6
1. Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobońązń
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne :

a) zazv,ilokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościO,fń
wynagrodzeniazaprzedmiot umowy , zakńdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości 10 %

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości0,I Yo wynagrodzęniazaprzedmiot umowy zakńdy
dzieńzwłoki |icząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) ztfiliu odstąpienia od umowy zwiny Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2) Zana*wiający płaci 'Wykona-wcy kary uniowne:

a) ztytuŁu odstąpienia od umowy zńny Zamawiającego w wysokości 10 %

wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

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

§7 *
l.Wykonawca udzięla Zamańającemu gwarancji producenta na dostarczony przedmiot
umowy, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14

dni od wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania oraz
nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą
przemiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.



W sprawach nieuregulowanych Umową 
Urrlq" 

się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vłyrńam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w
zakresie, w jakim jest to niezbędne óla ręalizacji powy-ższego zadaria.

§10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewa:źności.

§11
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu.

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

Odbiorca Dostawca


