
Projekt umowy

UMOWA kupna-sp rzedaży nr ........12020

zawartaw dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem

Strzeleckim, r€prezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie

upoważnienia wydan ego przez Zarząd Powiatu StrzBleckiego z dnia 08,1ż,201,6r,

Dyrektorowi DPS 'tĄ/ Śt.".l.uch op. z fl|ią w Srymiszowie i filią w LeŚnicy, ul,

Sirażacka 8, 47_100 Strzelce op., zwanym dalej o,gdbiorcą", NIp: 756_18_12,928 a

prowadzącym dzialalność pod firmą
reprezentowanym prreŻ, 1. ........... zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1

l.odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 7lż0I5

Dyrektora Domu pomory społecznej w strzelcach op. zft]lią w szymiszowie i filią

w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartoŚÓ nie

przekaczawyrażonej w złotych kwoty 30000 euro,

ż, Przędmiotem .r*Ó*y jest sŃcesywne dostarczenie mrozonek dla Domu Pomocy

Społecznej w Strzelcacń óp. z ftliąw S^,rniszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

na zasadach:
1) Dostawc a zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie mrożonki co najmniej trzy razy

w miesiącu własnym transportem i na swój^toszt, do magazynu w budynku DPS Filia

Szymiszów ul. StrzeleckaŻ w godz.800- 1400, Pojazdy do pIzewozu zywnoŚci muszą

5półrriuć wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia I9.I2.200Żr,

(bz. U. 21l200i poz.I79)w sprawie wymagń sanitarnych dotyczących środków

transportu żyvmości,
2) asorlym ent zanawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co

najmniej na dwa dni przed dostawą,
3) dostawca wydaje dostarczane mrożoŃi przedstawicielowi odbiorcy, który je Przelicza,
sprawdza jakośó, termin przydatności do spożyciaorazzgodnoŚĆ zzarnówieniem,

4) dostawca gwarantuje spełnió Wyrnagane normy jakościowe oraz dostarczyć

asortyment w stanie SwieZym i w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio

oznakowany,
5) dostarczony towar powinien być nierozmrozony, pakowany w folię, mieó co najmniej

półro"rny okres gwaiancji,liczony od dnia dostarczęnia do odbiorcy,
-6) 

dostarczone odbiorcy w ramach niniejszego zamówienia mrozonki muszą bYÓ

pierwszego gatunku, wolnę od wad i uszkodzeń,

ł; aostawc a zapęwrna dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzefi,

rozerwanych folii,
8)dostawca gwarantujeniezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie obowiązYwania

umowy.
9) odbiorcadopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmtanY

iiości dosta* - poprzęz ich zmniejszenia, bądź zwiększeniaposzczęgólnych rodzajów

mrożonek przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:

a) * pr"ypJdk, zwiększenia ilości asortymentu do ż0% zamówienia, odbiorca

ńoźy a*tu*.y ,ryiu, asortymentu ) olaz ilość tegoż asońymentu, która będzie

objęia zwiękslenilm_zmiana waruŃów dochodzi do skutku w wypadku, gdY

dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej iloŚci

asortymentu po cenach określonych w umowie,



b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca ńozy

dostawcy wykaz asortymentu oru" ilość tego asortymentu, która będzie objęta

zmniejszenióm w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem

dostawy.

l0)faktury będą wystawiane sŃces}łłnie po każdorazowej dostawie,

§2
l.Terminwykonania dostawy ustala się do dnia 31,I2,ż020r,

§3
I.Zarnawiającywskazujepanią Jolantę Fijałfowską _dietetyk te1.017146ż_38,45 _jako

osobę upoważnioną ao odbioru realizowanych dostaw pod względem ilościowym i

jakościowym. l 1!_____^ ____^L A^^+^.., _n,
iŃvton*ca wskazuj e, że w sprawach dotyczących realizowanych dostaw zarnawlaJący

§4
!"Zapłata na rzęcz Dostawcy za dostarczoię mrożoŃi nastąpi według cen zawartych

w formularzu cenowym złożonymwTaz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
2. Faktury za dostarc ionę rrrrożoŃi 

-będą 
następująco wskazlłvać Nńywcę i odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-9ż8

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 dostar czafle do odbiorcy tj. Dom1 Pomocy Społecznej w Strzelcach

op,z filią w Szymiszowie i filią w rósnicy, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce op,

4. Płatnikiem faktur za dostarc zone mtożoŃi będzie Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5. Szacunkową wartośó )amówienia na ż020 rok ustalono na kwotę ""zł,
6. zamalviający informuj e, żekorzysta z następującej platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzynka PEPPOL numer DPSSTRZELCE.'ionadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentów 
"1"ktro.ricznych 

niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumienia w Ęm zafuesie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umo\^y o

r ealizacj ę zadania publiczne go.

§5
l.Faktury wystawione będą po każdor azowej dostawie ptzez dostawcę i płatne

przelewóm w terminie 14 dni od daty ich doręczenia,

2.W razienie uregulowania nalezności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od

wartości faktury.
§6

1.W wypadku wystąpienia po stronie dosta-wcy przeszkód uniemożliwiających



przystąpieniedozadaniaumówionegoprzedmiotuumowy,ciązynadostawcy
obowiąek ,ri."*ło.^"go zawialońeńa odbiorcy z podaniem przyczyn zwłoki _ w

wypadku nie dokonńił prr"a^iotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce,

2.W wypadku wystąpienia po stronia odbioicy przeszkód uniemożliwiających

pr"}rtąpilrrie do 
-odbio.r, 

ńó*ionego przed-io_t" umowy lub odmowy

przystąpienia do "Ę" iez podaniu-prŹy"ryn, dostawca ..-znaczy 
dodatkowy termin

odbioru, a po jego lezskutecznym upływió dokona jednostronnego sporządzenia

protokołu zdavłczo-odbiorczego 
§ 7

1.strony ustalają odpowiedzialnośó, za niewyk"onanie lub nienależyte wykonartie zobowiązatl

,r*o*rry.r, * ń.-iJ kar umownych w następującYch wYsokoŚciach:

1) DostawcapŁaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę w wytonaniu przeómiotu umowy w wysokoś ci 0,1oń wynagrodzenia brutto za

przedmiot umowy :;;ń;iy dzienzwłoki, nió więcej jednak niż do wysokości 10 %

b) zazwłokę* .rr*ii.i" *'"a stwierdzon}ch prry,oóbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoś"i o,r y"'órra griir"nau*ił ,up.".d-iot umowy za każdy dzieizwłoki

hczĘcod terminu ustaionego na usunięcie wad;

c) z tytułu oastąpi"nia oJ .i*o*y z winy dostawcy w wysokoś ci I0 oń wynagrodzenia brutto

za przedmiot umowy.
2) OdbiorcapŁaci dostawcy kary umowne: 

_. .

a) z tytułu 
"artąpi"rriu 

oo u*oń z winy odbiorcy w wysokoś ci l0 %brutto wynagrodzenia

za ptzedmiot umowy,

2, JężęIi zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyn_rku. niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, 
- - 

Śt o"y zastrzegĄą dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
1.Dostawca udzielaodbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot

umowy, zobowiąując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminię

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

orazńeprzystąpienie przęzdostawcę do ich usunięcia w tym terminie_uzasadniaóbędą

przemienni. p.u*o oduiorcy do dochodzenia odsztodowania nazasadach ogólnych,

tądz wykonania zastępczego na koszt dostawcy,

§9
w sprawach nieuregulowanych umową stosuj"e się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego,

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

nieważności. 
§ 11

Ewentualne spory mogące powstac na tle stósowania niniejszej umowY stronY Poddają Pod

rozstrzygnię.i. Sąa" R.jonÓ*"go w Strzelcach Opolskich,

§12
w dwóch jednobrzmiąJych egzemplarzach,po jednym dlakńdĄ ze

Umowę sporządzono
stron.

Odbiorca Dostawca


