
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaĘ nr 12021,
w Strzęlcach Opolskich pomiędzy: Powiatemzawarta w dniu

Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie

upoważnieoiu *yduo.go przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.

Dyrektorowi Dpś w Strzelcach op. z fi|ią w Srymiszowie i filią w Leśnicyo

ui. Strażacka 8, 47-]100 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Zamawiaj4CY", NIP: 756-18'12'9Ż8

a ........... ...prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym prZęZ.. ...... 7u,łaTym dalej ,,Wykonawcą", NIP:

§1

I.ZaslawiającyudzielaniniejszegozamówienianapodstawieZarządzenianr 5l202I DYrektora

Domu pomócy Społecznej w Sńelcach Op. zfl\ią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w sPrawie

ustalęnia ..g,rlu*irr., uózielania zamówień, których wartośó nie Przekacza kwotY

130 OOOzłotych netto.
2.przedmiotemumowyjest dostawa materiałów opatruŃowych na potrzebyDomuPomocY

Społecznej w Strzelcaci, op, z fitią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strżacka 8 na

zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się {ostarczyc materiałyopatruŃowe własnym transPortem

i na swój koszt w godz. 800-1400 do:

a) DPS Strzelce Op., ul. Strżacka 8 (zńącznik nr 1),

b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 - (zńącznik nr 2),

c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (załącznik nr 3),

2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiającego, którY go

prze|icza,sprawdŹa jakośó, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,
-3) 

dostarczóny towai powinien mieć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4jwykonaw"u ,up"*nia dobrą jakość asortymentu obejmującą min.braki uszkodzęń.

5j w}konawca gwarantuje niezmilnną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązYwania

umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnta 23,04,202Ir,

2.Przedłużenie umownego terminurea|izacji moze nastąpić w wypadku rozszęrzenl,a

zakresu umowy.
3.Ustalenie nowego tęrminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia

stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3
I.Zapłata na tzecz Wykonawcy za dostarczonę materiały opatruŃowe nastąPi według

cen-za,wartychw formularzucenowym złożonymwTaz z ofertąw formie-Przelewu w

terminię 14 dni od daty doręczenia przez wykonawcę faktury vAT.
Z,Faklxa za dostarczóne materiały opatrunkowe będą następująco wskazywaó Nabywcę

i Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-L2-928
Odbiorca:



2.W razie nie uregulowania należności
wartości faktury.

Dom pomocy Społecznej w Strzęlcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w LeŚnicY,

ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach OP.

z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

4. płatnikiem faktury za dostarczone materiały opatruŃowe będzie Dom PomocY

Społecznej w Strzelcach op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.

5. SzacuŃową wartość zamówienia na 202I rok ustalono na kwotę ...........zł,
6. Zamawnjący informuje, żekorzysta z następującej Platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzynka p-pppot numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentów elektronicznych niz faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumienia w tym zaksesie, potwierdzonego stosownyrni postanowieniami umowY o

r eal;izacj ę zadania publiczne go.

1 . Faktura wystawiona przęz
doręczenia faktury.

§4
Wykonawcę pŁatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty

w terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od

§5
1. W wypadku wystąpienia po stronię Wykonawcy przeszkód uniemożliwiającYch
przystąpieni ę do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciryy na Wykonawcy obowiązek

ni.Ż*łÓ.rn.go zawiadomienia DPS z podaniem plzyczyn zwłoki - w wyPadku nie

dokonania przedmiotołvych 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 ptzyazyn, Wykonawca wyznaczy DPS dodatkowy termin odbioru, a Po jego

|ezskuteczn}m upływie dokonajednostronnego sporządzeniaprotokołu zdawczo-odbiorczego.

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalężyte wykonanie zobowiązń
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokościO,Loń
wynagrodzęniazaprzedmiot umowy , zakużdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niZ do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w.okresie
gwarancji w wysokoś ci 0,I oń wynagrodz ęnia za przedmiot umowy zakażdY
dzieizwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości I0 oń

wynagrodzenta za przedmiot umowy.
2) ZamawiĄący płaci Wykonawcy kary umowne]

a) ztytllłuodstąpienia od umowy z winy ZamawiĄącego w wysokoŚci 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy-

2. Jeżeli zastrzężone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależytego wykonania umo!!y, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.



§7
Wykonawc a ldziela Zatnawiąącemu gwarancj i producenta na dostarczony przedmiot
umowy, żobowiązując 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 uzasadniać
będą przemiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania nazasadach
ogólnych, bądź wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, z zastrzężeniem ust. 3.

§8
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§10
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vłyrażan zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla ręalizacji powyższego zadania.

§11
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
t ozsttzy gnię cie właś ciwe go S ądu.

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

Zamawiający Wykonawca


