
Projekt umowy na dostawę pĘtek

U M o W A NR ...........12021
w sprawie.dostawy płYek ściennych i podłogowychorazmateriałów budowlanych dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.
Strażacka 8 - zawarta w dniu ............ w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy:
Powiatem Strzeleckim, repr€zentowanym ptzez Jolantę Osucho działąącą na podstawie
upoważnienia wydanego prz,ez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicyo ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie, zwanym da|ej orZamawiającymoo, NIP: 756-18-
t2,928, a ........prowadzącym działa|nośó pod firmą - reprezentowanym
przez.........., zwanym dalej Wykonawcą, NIP: ........

I. Przedmiot umowy
§1.

I.Zamawiający udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 1Il202I
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachOp, z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
w sprawie ustalenia regulaminu udzielariazamowień, których wartość nie przekłaczakwoty
130 O0Ozłotych netto.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonanta ptzedmiotu umowy, określonego w ust.l
zgodnie z obowtązującymi przepisami prawa, normami branżowymi oraz przy zachowaniu
należy tej staranno ś c i.

§2.
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1o niniejszej umowy obejmuje dostawę płl,tek
ściennych i podłogowych oraz materiałów budowlanych do budynku Filia Szymiszów, ul.
strzelecka 2 na zasadach:
l)Wykonawca zobowtąztlle się dostarczyć płytki ścięnne i podłogowę otaz mńerińy
budowlanewłasnym transportem i na swój koszt zgodniezzałącznikiem nrItzałącznikiem
ttt2w godz.800-1500do DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka2,
2) szczegołowy wykaz rodzĄow, wymiarów i koloru płytek ściennych i podłogowych oraz
materiałów budowlanych oraz ich ilości zawięrazŃączniknr Ii załącznik nr 2 do umowy,
3) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany telefonicznie lub drogą elektroniczną
co najmniej na dwa dni przed dostawą,
4) płytki ścienne i podłogowę oraz materiały budowlane są przeznaczonę do pomieszczęń
łazienkowych wbudynkuZamawiającego, połozonym w Szymiszowie , wktórym prowadzony
jest dom pomocy społecznej,
5 ) o dbioru do stawy doko nuj e przedstawi ciel Zamawi aj ące go,
6) fakturowanie odbywać się będzie po otrzymaniu dostawy i sporządzeniu protokołuzdawczo
odbiorczego dostawy,
7) dostarczone płytki ściennę i podłogowę oTaz materiały budowlane powinny mieć co
najmniej 36 miesięczny okres gwarancji,
8) wykonawca zapęwnia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min. braki uszkodzęń.
9)wykonawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umoWy.
10) wykonawca dostarczy aktualne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczęnia zgodnie
z polskimi Normami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
il) Wykonawca możę zŁożyc ofertę na całośó jak również na jedną z wlw części
zamówienia (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2).
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§3.1, WYkonawca zobowiązuje się realizowaŁ przedmiot niniejszej umowy w oparciu o
asortYment Posiadający odpowiednie kryteria określonymi w PolŚkicń No.-uóh oraz zgodne zwłaściwymi przepisami i normami branzowymi.
2,PłYlki Ścienne i Podłogowe orazmaterlaŁy budowlane winny posiadaó atesty i certyfikaty.
3, ZamawiającY ma prawo żądać okazania dokumentó*, Ó których mowa w ust.1 od
wykonawc y oruz wykonani a pr zęz niego badań j ako ściowo - iio ściowych.

II. Rozpoczęcie i prowadzenie dostaw

§4.
1, WYkonawca zobowiązuje się rozpocząćdoslawę przedmiotem niniejszej umowy wterminie
od dnia podpisania umowy do dnia I3.08,202Ir.

§5.
1, WYkonawca wYkona siłami własnymi cńy zahes zleconych i objętych niniejszą umową
dostaw.
2, WYkonawca moŻe Powierzyc wykonanie w części lub w całości przedmiotu niniejszej
umowY osobie trzeciej za zgodą Zamawiającęgo - z tym, że pełną odpońiedzialność ,u iilrosói terminowość dostaw ponosi wykonawca jak za dział'ania własne.
3, W PrzYPadku wYkonania części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca
zobowiązanY jest na co najmniej 14 dni kalendarz-owych 

-przeóstawió 
Zamawiającemu

Projekt umowY lub umowę w celu zapoznania się z jej ireścią i zaakceptowania jej
postanowień w części dotyczącej sposobu dostawy i spbsobu płainości.4, WYkonawca zobowiązarty jest przedstawić' Zamawiającómu kopię dokumentów
PotwierdzającYch zaPłatę całoŚci należności podwykonawcy (np. przelew,kompensata itp.).

III. Wynagrodzenie i platności

§6.
l,ZaPłatawYnagrodzenia na rzeczWykona*iy za zręalizowaną dostawę następuje wedługcen zawartYch w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą - w formie przelewu riterminie 14 dni od daty doręczenia przez wykonawcę faktury vAT.
2.Faktury VAT będą następująco wskazywać Nabywcę i oauio..ę
Nab}rwca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:
Dom PomocY SPołecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strżacka 8,47-100 Strzelce Op.

3,FakturY są dostarczaYe do Zamawiającego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach op.z filią w SzYmiszowie i filią w Leśnicy, ui. Strazacka 8, 47-100Strzejce opolskie.
4, Płatnikiem faktur jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach opolskich z filią wSzymiszowie i filią w Leśnicy.
5. Wartość łączna zamówienia wynosi kwotę ,.........zł.
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6.ZamawiającY informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego
Fakturowania skrzynka PEPPOL numer DPSSiRZELCE. ponadio dopuszcza się
PrzYjmowanie innych dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co
wYmaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi
postanowieniami umowy o realizację zadania publicznego.

§7.
1. Ustalone \iiynagrodzenie płatne jest w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez
wYkonawcę faktury oraz potwietdzęnia odbioru przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z
§4.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty ustalonego wynagrodzenia w
wYPadku Przekazania odębranego przedmiotu umowy do sprawdzenia ipowódu wystąpienia
wad w oddanYm przedmiocie umowy - wynagrodzenie płatne będzie wówczas w terminie 14
dni od dnia wymiany wadliwego towaru na inny,

§8.
S]ronY niniejszej umowy uzgadniąą, iż wykonawcarozliczałbędzie wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy na podstawie faktury wystawionej po każdorazowej Óostawie.

IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza i gwarancje jakości

§9.
1, W wYPadku ujawnienia się wad w przedmiocie umowy lub jego części Wykonawca ma
obowiązek niezwłocznie na wezwanię Zamawiającego, nie poźniój jednakze niżw terminie 2
dni PrzYstąPiĆ do usunięcia wad, na swój koszt i ryzyko poprzęz dokonanie dostawy zamiennej
w miejsce częŚci wadliwych ,przy czymtermin usunięcia wad ustalą Strony przy uwzględnieniu
charakteru wad.
2. Usunięcie wadY polega na wymianie wadliwego towaru na towar wolny od wad.
3Jeżeli wadY nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może za 14 dniowym rrr}powiedzeniem
rozwiązaó umowę.

§10.
1,. Ustaloną PrZeZ Strony formą odszkodowaniazanienależyte wykonanie postanowień
niniejszej umowy będą kary umowne.
2. WYkonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach:

1) za zwłokę w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysoko sci 0,i d/o całego
wynagrodzenia umown ę go za każdy dzień zwłoki,
2)) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru
1,5 %o wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za
od dnia .vqtznaczonego na usunięcie wad i usterek
3) za odstąpienie od umowy zprzyczynzależnych
wynagrodzenia umownego.

od wykonawcy w wysokości 10 %

wad i usterek w wysokości
każdy dzień zwłoki licząc

3. ZamawiającY jest zobowlązany do zapłŃy kar umownych w następujących przypadkach:
|) zazwłokęw zapłacie faktur w wysokości ustawowych odsetek Źu 

"i.i".ńnoweuiszczanię należności Skarbu Państwa liczonych od wynagro dzeniaumownego zakazdydzięńopoźnienia; -

2) za odstąpienie od umowy zprzyazynniezależnych od
wy nagr o dzenia umowne go.

wykonawcy w wysokości 10 %

4. StronY zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniĄącego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§11.
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1. stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:1) Wykonawcy:
a) ZamawiaiącY nie reguluje nabieżąco faktur i mimo pisemnego wezwaniawykonawcy,zwleka z zapłatą dłużej niż35 dniliczącod terminu ustalonego w umowie,b) ZamawiĄącY zawiadomi wykonawc ę, że niebędziew stanie realizowaóswoichobowiązków wynikaj ą cy ch z umowy.

2) Zarnawiającemu:
a) WYkonawca nie rozPocząłdostaw lub ich nie wznowił, mimo wezvłńDpS, przezokres dłuzszy niż 3 dni,
b) w razie wYstąPienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, żewykonanie umowynie leŻY w interesie Publicznym , cz|Eo nie można bylo p.".* idzięcw chwili zawarciaumowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ierminie 7 dni od po wzięciawiadomości o powyzszych okolicznościach,
c) ogłoszenia uPadłoŚci lub rozwi ązaniafir*y wykonawc y,bądźwydania nakazuzajęciamajątku wykonawcy.

2, odstąpienie od ymoovy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazn ości wraz zpodaniem uzasadnienia.

W wYPadku odstąPienia od umowy strony rull'O"*ru zane donastępujących czynności:1) ZamawiającY wsPÓlnię z*ytonu*_. ąsporządząprotokół inwentaryzacji dokonanychczęści dostaw na dzieńodstąpienia od umowy;( 
( 1 - -

2) WYkonawca zgłosi do odbioru ptzezZamówiĄącego zrealizowane dostawy do czasuodstąpienia od umowy.
v. postanowienia końcowe

§13.WłaŚciwYm do rozPoznania sporów wynikijący ch z ręalizacji niniejszej umowy jest sądwłaściwy miejscowo i rzęczowo dla Zamawia.lącego.

Wszelkie zmiarlY,jakie strony chciałyby d.|o*"orrć do ustaleń wynikają cych zniniejszejumowY' wYmagają formY Pisemnej i zgody otu stron pod rygorem niewazności takich zmian.

§15.LZakazuje się istotnYc,h zmian postanowiei zawartej umowy w stosuŃu do treści oferty,na Podstawie której dokonano wyboru wykonawci .rryuu żę zamawiający przewidziaŁmozliwoŚĆ dokonania takiej zmiarly w ogłoszerriu o zamówieniu lub w specyfikacjiwaruŃów zamówienia oraz określił **uŃ takiej zmiany,
Z,Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. t 3ó.r.ri.*arna.

§16.W sPrawach nieuregulowanych postanowńniami niniejszej umowy mają zastosowanieodpowiednie przepisy kodeksu .y*iln.go.

Ijmowę niniejszą sPorządzono w dwóchj,:offJr"iących egzemplarzach _ jeden egzemplarzdla zamavłiającego i jeden egzemplatzła wykonaw 
"; 
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