
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr ........l20l9

zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem

Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie

upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.

Dyrektorowi Dpś w Strzelcach op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-I00 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Odbiorcąo', NIP: 756-18-12-928

a ....,
prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym ptzęz,.

1. .............. . zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
1.odbiorcaudzięla niniejszego zamówienia na podstawte Zarządzęnia nr 712015

Dyrektora Domu Pomory Społecznej w Strzelcach Op. z filtą w Szymiszowie i filią

w Leśnicy w sprawie ustaląria regulaminu udzielania zamówień, ktorych warloŚĆ nie

przeWacza wyrazonej w złotych kwoty 30 000euro,

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywla dostawa makaronu dla Domu pomocy

Społecznej w Strzelcach op. z filtąw Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strazacka 8 na zasadach:
a) Dostawcazobowiązuje się dostarczyc sukcesywnie makaron własnym transPortem

i na swój koszt, do magazynu w budynku DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2

w godz, §oo- 14oo. pojazdy do przewozu zywności muszą spełniać wymagania określone

* ńorporrądzeniu Ministra Zdrowta z dnia 19.Iż.200żr. (Dz.U.2Il2003 Poz. l79) w

sprawió wymagań sanitarnych dotyczących środkow transportu żywności.

b) dostawy makaronu odbywać się będą raz w miesiącu,

c) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicz,nie co

najmniej na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzalącym

niedzielę lub święto,
e)dostawca wydaje dostarczany makaron przedstawicielowi odbiorcy, który go Przeltcza,
sprawdza jakośó i świeżość oraz zgodnośc z zamowieniem,

f.ldostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy,
g)odbiorca zastrzega sobie mozliwośc nte zreallzowania umowy w całości,

ń)dostawca gwarantuje spełnić wymagane normy jakościowe oraz dostarczyÓ makaron

w początkowym okresię gwarancji. Zamawtany makaron na dany dzień musi bYĆ

dostarczony ni" kruszący się, bez grudek mąki i soli, objawow pleśnienia, Psucia i

zawilgocenia, odpowiędnio oznakowany.
i) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po

każdorazowej dostawie.
j)odbiorca zastrzega sobie prawo mozliwości niewykorzystania iloŚci objętej umową

oraz możIiwości zmlany wybranych pozycJ| w ramach niewykorzystanego asortYmentu

objętego umową i wańością umowy, powiadamianie o zmianie asoftymentu nastęPowaĆ

uę"&i. telefonicznie ( za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złozy dostawcy wYkaz

asoftymentu oraz ilośc tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem i

15



zwiększeniem w terminię co najmniej dwoch dni przed planowanYm terminem

dostawy.
k)odbiorca dopuszcza zmianę warunkow realizacji umowy jedynie w zakresie zmianY

ilości dostaw -poprzęz ich zmniejszenia, bądź zwiększenia poszczegolnych

rodzajów makaronu przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcy:

1)w przypadku zwiększeniu- iloś.i asofiymentv do żOoń zamówienia, odbiorca złoŻY

dostawcy wykaz asortymentu, oTaz ilość tegoż asorlymentu, która będzie objęta

zwiększóniem _ zmiana warunków dochodzi do skutku w wypadku, gdy dostawca w

terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej iloŚci asoĘmentu po cenach

określonych w umowie.
2)w przypadku konieczności zmniejszenia ilości asońymentu, odbiorca złozY dostawcY

v,rykaz aiortymentu oraz ilość tego asoftymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w

teiminie co najmniej dwoch dni przed planowanym terminem dostawy,

§2
1.Terminwykonania dostawy ustala się do dnia 3r.I2.20I9r.

§3
1 .odbiorca wskazuje panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tęL 077 146Ż-38-45 - jako osobę

upowaznioną do odbior., realizowanych dostaw pod względem ilościowym i jakoŚciowYm"

2.Dostawca wskazuje, ze w splawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca moŻe

kontaktowaćsięz ...tel.. .fax, pocztąelektroniczną.

§4
I.Zapłata na rzęcz Dostawcy. za dostarczony makaron nastąpi według cen zawartYch w

formularzu cęnowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
2. Faktury za dostarczony makaron będą następująco wskazywac Nabywcę i Odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z
ul. Strażacka 8, 47,100 Strzelce Op.

filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

3. Faktury będą dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy

Op. , filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strazacka

41-100 Strzelce Op,
4. Płatnikiem faktur za dostarczony makaron będzie Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z fiItą w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5. Szacunkową waftość zamowienia na 2019 rok ustalono na kwotę ....,,.,"zł,

§5
1.Faktury wystawione będą sukcesywniepo każdorazowej dostawie przęZdostawcęi

płatne przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia,

ż.W raŹienie uregulowania nalezności w terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od

warlości faktury,

Społecznej w Strzelcach
8,

§6
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1.w wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemożliwiających

prrystąpienie do 
-zaiania 

umowionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy

ouo*ifiet niezwłoczn ego zawladońenia odbiorcy z podaniem przyczyn zwłoki _ w

wypadiu lie dokon anił przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce,

2.w wypadku wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkód uniemozliwiających

p.rystąpienie do 
,odbioru 

umówionego przedmiotu umowy lub odmowy

przystąpienia do niego bez podania-prŹyczyn, dostawca wyznaczy dodatkowy termin

odbioru, a po jego Łezskutecznym upływie dokona jednostronnego Sporządzenl,a

protokołu zdawęzo-odbiorczego,

§7
1.strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienalezyte wykonanle zobowlązań

umo*nych * ioi.ni. kar umownych w następujących wysokościach:

1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

aj za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci O)oń wynagrodzenia brutto za

przedmiot umowy , zakaziy dzięń zwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b,) za zwłokę w usunięci., *ud stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokoś ci 1,1 ońwynagrodzenia brutto zaprzedmtot umowy za każdy dzień zwłoki

llcząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z iytułu odstąpienia od ,imo*y z winy dostawcy w wysokoś ci I0 oń wynagrodzenia brutto

za przedmiot umowy.
2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umow} z winy odbiorcy w wysokoś ci IO oń brutto wynagrodzenia

za ptzedmiot umowy.
2. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku. niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegĄą dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
1,Dostawca udz|ęIaodbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot

umowy, zobowiązując się do ,rsrrnięcia slwierdzonych wad na własny koszt w terminie

7 dni od wezwania w'formi. pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od wezwania

oraz nieprzystąpienie przezdostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniać będą

przemienni. piu*o odbior.y do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,

bądz wykonania zastępczego na koszt dostawcy,

W sprawach
Cywilnego.

§9
nieuregulowanych umową itosuje się odpowiednio przepisy kodeksu

Wszelkie zmiany
nieważności.

§10
i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

§11
Ewentualne spory mogące powstać na tle stósowania niniejszej umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzęlcach Opolskich,

§12
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemp|aruach, po jednym d\akażdel ze

stron.
Odbiorca

I1

Dostawca


