
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .... ..12022
zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim,
upoważnienia
Dyrektorowi
ul. strażacka

reprezentowanym przez Jolantę osuch, działającą na podstawie
wydanego pyzez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.

DPS w Strzelcach Op. , filią w Srymiszowie i fitią w Leśnicy,
8, 47,100 Strzelce Op., zwanym dalej,,Zamawiającyo', NIP: 756-18-t2-928a Prowadzącym działalność pod firmą . reprezentowan}.rnprzęz: . .... zwanym dalej ,,Wykonawcąr', NIP:

§1
l.ZamawiĄący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr IIl202l
DYrektora Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachOp. zfilią w Szymiszowie i filiąw Leśnicy
w sPrawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartośó nie przekraczakwoiy
130 OO0złotych netto.
2.Przedmiotem umowyjest dostawa materiałów opatruŃowych na potrzeby Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8 na
zasadach:
l)WYkonawca zobowiązuje^się dostarczyć materiały opatrunkowe własnym transportem
i na swój koszt w godz.800-1400do:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strżacka 8 (zńącznik nr 1),
b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka ż - (zŃącznik nr 2),
c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20 - (załącznik rn 3).
2) wYkonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicięlowi zamawiającego, który go
Przelicza, sPrawdza jakoŚĆ, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnośó- z zamówieniń,
3) dostarczony towar powinien mieó co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,
4)wYkonawca zapevrnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min. braT<i uszkodzeń.
5) wYkonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.

§2
1. Termin dostawy ustala się do dnia 08.07.2022r,
Z.Pruedłużenie umownego terminurealizacjimoże nastąpić w wypadku tozszerzenia
zakresu umowy.
3.Ustalenie nowego terminu wykonarria przedmiotu umowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

I.ZaPłata uaa rzecz^Wykonawcy za dost*jrln. materiały opatrunkowe nastąpi według
cen zawartYch w formularzu cenowym złożonym v,raz z ofertą w formie piŻelewu w
terminie 14 dni od daty doręczenia przęz wykonawcę faktury vAT.
2. Faktura za dostarczone materiały opatruŃowę będą następująco wskazywaó Nabywcęi Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelęcki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op
NIP: 756-1 8-12-928
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ftlią 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 ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka g, 4l-io0 Strzeice op.
4. Płatnikiem faktury za dostarczone materiały opatruŃowe będzie Dom pomocy
społecznej w strzelcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartość zamówienia na 2022 rok ustalono na kwotę ....... ....zł.
6. ZamawiającY informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektroni cznegoFakturowania
skrzYŃa PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuizcza się przyjńowania innych
dokumentów elektronicznych niż faktura ustrŃturyzowana, co wymaga obustronnógo
Porozumienia w tYm zakresie, potwierdzonego stosownymi postanówieńami umowy o
rc alizacj ę zadania pub l i czne go.

§4
1. Faktura wystawionaprzez wykonawcę płatna będzie przelewem w terminie
doręczenia faktury.
2. W razie nie uregulowania należności w terminie Wykonawc a naliczy odsętki
wartości faktury.

14 dni od daty

ustawowe od

§51, W wYPadku wYstąPienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
PrzYstąPieniedozadania umówionego przedmiotu umowj, 

"ięy nu Wykonawcyobowiązek
niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem priy"ryn zwłoki - w wypadku nie
dokonania przedmioto}vych czynności wykonawca iorósta.le w zwłocę.
2, W wYPadku wYstąPienia po stronie DPS przesrtód urri.-ożliwiających przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umow} lub odmowy przystąpienia dó niegó bez
Podania PrZYcZyn, Wykonawca wznaczy DPS dodatkowy termiń odbioru, a po jego
bezskutecznYm uPłYwie dokonajednostronnego sporządzenia piotokołu zdawczo-odbiorczego,

§6
1,StronY ustalają odPowiedzialnośó za niewykónanie lub nienalezyte wykon arie zobowiązań
umownych w formię kar umownych w następujących wysokościach:
1) WykonawcapłaciZamawiąącemu kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci0,!oń
wYnagrodzęniazaprzedmiot umowy , zakażdy dzięńzwłoki, nie więcej
jednak niżdo wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wYsokoŚ ci 0,1 Yo wynagrodz enia zaprzedmiot umowy zakażdy
dzień zwłokl licząc od terminu ustalonego nu,rrunię.ie wad;c) ztytlńu odstąpienia od umowy zwiny Ńykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzęnia za przedmiot umowy.

2) Zarnawiąący pŁaci Wykonawcy kary umowne:
a) ztYtułu odstąPienia od umorvy zwiny Zamawiającego w wysokości 10 %

vłynagrodzenia za przedmiot umowy.

2, IeŻęIi zastrzęŻone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lubnienaleŻYtego wYkonania umovĘ/, strony zaŚttzegĄą dochódzenie odszkodowania
uzupełniającego.



§7
WYkonawca udziela Zamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony przedmiot
'ulon"Y, 

zobowiązuja| sig do usunięcia stwierdzonyóh wad na własny kosziwlerminie 14 dniod wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwan ia oraz nie
PrzYstąPienie Ptzez WYkonawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą
Przemiennie Prawo Zamawiającego do dochodŻenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądź wykonania zastępczego na koszt wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

§8
W sPrawach nieuregulowanych Umową stosujó się odpowiednio przepisy Kodeksu Cyrvilnego.

§9

Y:_::^'5:,:-ianY 
i uzuPełnienia do Umowy wymagają forny pisemnej pod rygoremnlewaznoscr.

§10
OŚwiadczam, iż zgodnie z ustawą o_ocńnie danych osobowych wyrńa'1t zgodę na
Przetwarzanie moich 

_danYch osobowych zawartych w formularzu ofertówym w zakresie,w jakim jest to niezbędne dla rcalizacji powyiszego zadatia.

§11
Ewentualne SPorY mogące powstaĆ na tle stoiowania niniejszej Umowy Strony poddają pod
r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu.

Niniejszą Umowę sPorządzono w a*O.rr§?anobrzmiących egzemplarzach, co stronystwierdzaj ą zgodnymi podpisami.

Zamawiający Wykonawca


