
Projekt umowy

Umowa dostawy nr ......l202L

Zawarta 
'w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,

reprezentowanym przez Jolantę Osucho działającą na podstawie uPoważnienia

*jduo.go puÓ, Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelca.n Op. z fl|ią w Srymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8o 47,100

Strzelce Op., Zwanymdalej rrZamawiającym", NIP:756-18-12-928 a ... prowadzącym
działalność pod firmą _ reprezentowanym przez;l.
zwanym dalej Wykonawcą, upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia

niniejszej umowy, NIP: ......

§1.
1. przedmiotemumowy jest zakup wraz z dostawą odzieży medycznej, obuwia roboczego

i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 o fasonach, materiale, kolorze i
rozmiaruchprzedstawionychwofercieWykonawcy zgodnie z zŃącznikiem nr lA,zńącznik
nr 18, załącznikiem ff ż, zńącznikiem nr 3, zŃącznikiem nr 4, zńącznikiem nt 5,

załącznikiem nr 6, zńącznik rlr 7, zilącznik nr 8 do umowy na zasadach:

1)'i/ykonawca zobowiązuje się dostarczyć asoĘment własnym^^transportem i na swój koszt

do DpS Strzelce Op., ut. Strażacka 8, w godzinach 300-1400, osobiście, kurięrem lub

pocztą do dnia 18.06.ż02lr.
Ż; W}korru*ca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, który go

przelicza, sprawdza jakośó oraz zgodnośó z zamówieniem,
-3; 

wykonu*.u gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy.
4) Wykónawca uwzględnia w dokonanlłn zamówieniu, możliwość wymiany obuwia

medycznego w rozmiarze określonym przezproducenta w przypadkach, kiedy ten rozmiar nie

będzie ściŚle odpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).

§2.
Termindostawy ustala się do dnia 18.06.ż02Ir.
przedłużenie umownego terminu realizacjimoże nastąpió w wypadku tozszetzęnia
zakresu umowy.
Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3.
1.ZapŁata na rzecz Wykonawcy za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i Środki

ochrony indywidualnej nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym zŁożonYm

wtazz ofeńą w formie p.róle*r, w terminie 14 dni od datydoręczenia przez Wykonawcę
faktury VAT.
2. Faktura za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i środki ochronY

indywidualnej będą następująco wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

1.

2.

a



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

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
z ft\ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i środki ochrony
indywidualnej będzie Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. , filią w Szymiszowie
i filią w Leśnicy.
5. Szacunkową wartośó zamówienia na 202I rok ustalono na kwotę ....zł.
6.ZatnawiĄący informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania
skrzyŃa PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych
dokumentów elektrontcznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego
porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o

r e alizacj ę zadania pub l i c zne go.

§4.
l.Faktura wystawionaprzęz Wykonawcę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
2.W razie nie uregulowania należności w terminie Wykonawcanaliczy odsętki ustawowe od
wartości faktury.

§5.
1.Reklamacj e Zamawiającego, dotyczącejakości, fasonu, koloru lub rozmiaru dostarczonego
asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnió w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
Zgłoszenia można dokonaó pi semnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
Z.Koszty reklamacj i obciĘają Wykonawcę.

§6.
1. W wypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadartia umówionego przedmiotu umowy, ctązy na Wykonawcy
obowiązek ntezvłłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyazyn zwłoki - w wypadku
nie dokonania przedmiotowych czynności Wykonawca pozostaje w zwłoce.
2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożIiwiających przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niego bez
podania przyczyn, Wykonawca .vqiznaczv DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo-
odbiorczego.

§7.
1. Strony ustalają odpowiedzialnośó za niewykonanię lub nienależyte wykonanie zobowiązai
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) zazńokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości O,IYo

wynagrodzeniazaprzedmiot umowy , vakażdy dzień zwłoki, nie więcej
jednak niz do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancj i w wysokoś ci 0,1 oń wynagrodz enia za przedmiot umowy za kńdy
dziefizwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) ztytlńu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 %



wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztl,tliu odstąpienia od umowy zwiny Zamawiającego w wysokości 10 %

. lyynagrodzenia za przedmiot umowy.

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

§8.
l.Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi
przepisami atesty i certyfikaty, a kopie tych dokumentów przekażewraz z dostawą.
2.Wykonawcazobowiązany jest przedstawió oryginały wymaganych atestów lub certyfikatów
w kazdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§9.
1.WykonawcaudzięIaZamawiającemu 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 wezwaniaoraz
nie przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó będą
przemiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądź wykonania zastępczego na kosź Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

§10.
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mąą zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą pTzez Sąd Rejonowy w
Strzelcach Opolskich..

§ 11.
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vłryttzam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla rcalizacji pov,ryższego zadania.

§12.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają fo.-y pisemnej pod rygorem
nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch j ednobrzmią.ffi g"" tlplarzach,po j ednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


