Projekt umowy
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Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z fllią w Srymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym da\ej rrZamawiającym"n
NIP: 756-18-t2-928 a ..........
prowadzącym działalnośćpod firmą
reprezentowanym przez|
. zwanym dalej Wykonawcą, upoważnionego do
1. ..............
reprezentowania Wykonawcy i zawarcia niniej szej umowy, NIP : .......

zawarta

dniu

1. Przędmiotemumowy jest zakup

§1.

z

dostawą odzieży medycznej, obuwia
roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z filią w Sąłniszowie i filią w Leśnicyul. Strazacka 8 o fasonach,
materiale, kolorze irczmiarach przedstawionych w ofercie Wykonawcy zgodnie
z zŃącznikiem nr I, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4,
zńącznikiem nr 5, zńącznikiem nt 6, zńącznik nr 7 do umowy na zasadach:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment własnym transportem do DPS
Strzeice Op., ul. Strazacka 8, w godzinach 800-1400, osobiście,kurierem lub pocźądo
dnia 31.05.2019r.
2) Wykonawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zarnawiĄącego, który go
przeLicza, sprawdza jakośó oraz zgodnośó z zamówieniem,
3) Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.
4) Wykonawca uwzględnia w dokonanym zamówieniu, możliwośćwymiany obuwia
medycznego w rozmiarze określonym przęzproducenta w przypadkach, kiedy tęn rozmiar nie
będzie ściśleodpowiadał potrzebom konkretnego pracownika (budowa anatomiczna stopy).
5) Wykonawca uwzględnia przy zakupie odzieży roboczej męskiej , zróżnicowania jej
rozmiarów oraz ilościw poszczególnych rozmiarach. tak aby stosunkowo łatwo dało się
dostosować do potrzeb pracowników wykonujących pracę na terenie DPS w ciągu całego roku.
Obecnie nie jest mozliwe ustalenie dokładnych ilościodzieży w poszczęgólnych rozmiarach
z uwagi na rotację skazanych.
v,ffaz

1. Termindostawy ustala się do dnia

§2.

31.05.2019r.
nastąpić w wypadku tozszęrzenia
realizacjimoże
ż. Przędłużęnie umownego terminu
zakresu umowy.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiofu rrmowy wymaga sporządzenia
stosownego aneksu w formie pisemnej.

§3.
l.Zapłata na rzecz Wykonawcy za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze
i środki ochrony indywidualnej nastąpi według cen zawartych w formularzu cenowym
złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni od daĘ wystawienia
przęz Wykonawcę faktury VAT.

za dostarczoną odzież medyczną, obuwie robocze i środkiochrony
indywidualnej będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę.

2. Faktura

Nabywca:
powiat strżelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-9ż8
Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

z filią w

Szymiszowie

i filią w

Leśnicy,

Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.
fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,ul. Strażacka 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. z ftlią
w Szymiszowię i filią w Leśnicy.
....zł.
5. Szacunkową wartośćzarnówienia na 2019 rok ustalono na kwotę
3.

z

§4.

1.Faktura wystawionaprzez Wykonawcę pŁatnabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty

doręczenia faktury.
2.W razie nie uregulowania naleznościw terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od
wartości faktury.

§5.
fasonu, koloru lub rozmiaru dostarczonego
dotyczącejakości,
Zanawiającego,
l.Reklamacje
asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w ciągu 14 dni od ich zgloszenia.
Zgłoszeniamożna dokonaó pisemnie, faksem lub pocżą elektroniczną.
ż.Ko szty reklamacj i obciĘaj ą Wykonawcę.
§6.
l. W wypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciązy na Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia DPS z podaniem przyczyn zwłoki - w
wypadku nie dokonania przedmiotowych czynności Wykonawca pozostaje w zwłoce.
2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS przeszkód uniemożIiwiEących przystąpienie
do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niego bez
podania plzyczyn, Wykonawca .vqlznaczy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego
bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczoodbiorczego.

§7.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązń

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości},IYo
wynagrodzęńazaprzedmiot umowy ,zakńdy dzięń zwłoki, nie więcej
jednak niZdo wysokości10 %

b)

zazwłokęw usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokoś ci 0,1 %owynagrodzęniazaprzedmiot rrmowy zakaZdY
dzienzwłoki li,cząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
od umowy zwiny wykonawcy w wysokości10 %
.c) z tytułu odstąpienia
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
2) Zarlawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) iyt rłu ołstąpienia od umowy z winy ZamawiĄącego W wysokości10 %
"
za przedmiot umowy,
wynagrodzenia

ż. IężęIi zastrzężorle kary

niewykonania lub
nie pokryją
-,t szkody powstałej w wyniku

nienależytego wykonania umowy,

ony

zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8.

l.Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi
przepisami atesty i certyfikaty, a kopie tych dokumentów przekazewraz z dostawą.
).wytorru*cazobowiązany jest przidstawić oryginały wymaganych atestów lub certYfikatów
w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§9.

.Wykonaw ca udziela Zamawiającemu gwafancj i producenta na dostarczonY Przedmiot
.r-ńroy, zobowiązując się do uŚunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie 14
oraz
dni odwezwania w io.mi" pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania
będą
uzasadniaó
nie przystąp ienie przezWyi<onawcę ao i.t usunięcia w określonymterminie
przómiennie pru*-o Zamawiającegodo dochodzenia odszkodowania nazasadach ogólnYch,
ilądźwykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust, 3,
1

§10.

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
w
2.Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będąprzez Sąd Rejonolvy
Strzelcach Opolskich..

l.W

z

§ 11.

ustawą o ochronie danych osobowych v,ryruŻarrl, zgodę na
oświadczam,iż zgodnie
przetwaruanie moiJh danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dIa rea\izacji powyższego zadania.

wszelkie zmiany
niewżności.

i

§ 12.

uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

Zamawiający

dlakżdej ze stron.

Wykonawca

