
zawarta w dniu
Strzeleckim, reprezentowanym
upoważnienia wydanego przez
Dyrektorowi DPS w Strzelcach
ul. Strażacka 8, 47,100 Strzelce

Projekt umowy

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

w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
przez Jolantę Osucho działającą na podstawie

Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
Op., zwanymdalej o,Odbiorcąoo, NIP: 756-18-t2-928

prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym przez:l, zwanym dalej

Dostawcą, NIP:

§1
l,odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 712015

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIlą w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzięIania zamówień, których wartoŚÓ nie

przeŁłacza wyrażonej w złotych kwoty 30 000euro.

2. Przędmiotęm umowy jest sŃces},vvna dostawa pieczywa dla Domu Pomocy

Społecznej w Strzelcach Op. z fiIiąw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul" Strażacka 8 na

zasadach,.
l)Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie pieczywo własnym transPortem

i na swój kosź. Pojazdy do przewozu zywności muszą spełniaó wymagania okreŚlone

w Rozpoiządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r.(Dz.U.2112003Poz.I79)
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywnoŚci. Dostawca

zobowiązuje się dostarczyó pieczywo do DPS Filia^Szymiszów ul. Strzelecka 2 do

budynku magazynu - codzimnie - rano do godz. 600 -630 u

a) dostawę pieczywa na niedzielę - dokonaó w sobotę,

b) dostawę pieczywa na dzięi świąteczny - dokonaó w poprzedzającym te Święto

dniu roboczym.
c) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany z przedstawicielem

odbiorcy sukcesywnie telefonicznie co najmniej na dwa dni przed dostawą,

d) dostawca zapewnia dobrą jakośó prcczywa,
e) dostawca wydaje dostarczane pieczywo przedstawicielowi odbiorcy, który go

przelicza, spraw dza j ako ść i świezość oraz zgo dnośc z zamówieniem,

0 dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy,
g) odbiorca zastrzega sobie możliwość nię zręaltzowania umowy w całoŚci,

h) dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyĆ

pieczywo w początkowym okresie gwarancji. Wszystkie zamawianę artykuły
na dany dziefi muszą być dostarczonę w stanie świeżym, bęz zakalca, bez

ulepszaczy, miękisz suchy, równomiernie zabarwiony, nie kruszący się, bez

grudek mąki i soli, objawow pleśnienia, psucia i zawilgocenia, produkowane

i dostarczane z zachowaniem wymogów sanitarno epidemiologicznych i
systemu HACCP. Produkty dostarczane w opakowaniach muszą posiadaĆ

oznaczęnia producenta, datę produkcji i datę ważności (przydatnoŚci do

spożycia).

D o-dbio."u zastrzega sobie prawo możliwości niewykorzystania ilości objętej

umową oraz możliwości zmiany wybranych pozycji w ramach

niewykorzystanego asortymentu objętego umową i wartością umowy,



j) fakturowanie odbywaó się będzie w częściach na koniec miesiąca
kalendarzowego.

2) Odbiorcadopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmiany
ilości doŚtaw - poprzez ich zmniejszenia, bądź zwiększenia poszczególnych
rodzajów pieczywa przy vwzględnieniu bieżących potrzeb zamawiĄącego:

a) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20% zamówienia, odbiorca
złoży dostawcy vłykaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która
będzie objęta zwiększeniem - zmiana warunków dochodzi do skutku w
wypadku, gdy dostawca w terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę
zwiększonej ilości asoĘmentu po cenach określonych w umowie.

b) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorca ńoży
dostawcy Wkaz asortymentu oraz ilość tego asortymentu, która będzie
objęta zmniejszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym
erminem dostawy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 3I.Iż.20żOr.

§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,Dostawca wskazuje, ze w sprawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca może
kontaktowaó się z .. ..tel. .. , fax , pocztą elektroniczną.

§4
I.Zapłata na rzecz Dostawcy za dostaręzone wyroby nastąpi według cen zawartych w
formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczony towar będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

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

3" Faktury będą dostarczanę do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach
Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,
47-I00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktur za dostarczony towar będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op" z f/'ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartość 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 stosownymt

póstanowieniami umowy o realizaĄę zadaniapublicznego,

§5
1. ustalone wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi dostarczanymi na

koniec kazdego ńiesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia

przęz dostawcę faktury.
Ż.w razienie uregulowania należności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§6
1.W wypadku wystąpienia po stroniJ dostawcy przeszkod uniemożliwiającYch

przystąpńie do zadani^a umowionego przedmiotu umowy, ciązy na dostawcyobowiązek

niezwłocznego zawiadomienia odbiotcy z podaniem ptzyczyn zwłoki - w wypadku nie

dokonania pizedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce,

2.W *ypuam wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkód uniemożliwiającYch

przystąpienie do oatioi" umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do

ni"go Le, podania przyczyn, dostawca Wznaczy dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskuteczn},rn upĘwie 
- 
dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo,

odbiorczego.

§7
1.Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych w formió kar umownych w następujących wysokościach:

1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

ł)zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościOJoń wynagrodzenia brutto za

przedmiot umowy , zakazdy dzięńzwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b)zazńokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoś ci0,! yowynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy zakaZdy dzieh zwłoki licząc

od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c)z tytułu odstąpienń od umow} z winy dostawcy w wysokoś ci l0 oń wynagrodzenia brutto

za przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
ajztyrlłuodstąpienia od umowy zwiny odbiorcy w wysokoś ci I0 oń brutto wYnagrodzenia

za przedmiot umowy.

2. JeżęLi zasttzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewYkonania lub

nienaleĄ.tego wykonania umolvy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
l,Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowY,

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

wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie ] dni od wezwania oraz

nieprzystąpienie prr"Ź dostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniaó będą

pr".rrri.n ri. p.uń odbiorcy do dochodzęnia odszkodowania na zasadach ogólnych, bądŹ

wykonarria zastępczego na koszt dostawcy.



W sprawach nieuregulowanych umową
Cywilnego.

się odpowiednio przepisy Kodeksu

,"rj;Owymagają formy pisemnej pod rygorem
niewźności"

§11
Ewęntualne spory mogące powstać na tle stósowania niniejszej rrmowy stronY Poddają Pod

rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,

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

stron.

Odbiorca Dostawca

§9
stosuje

7


