
Projekt umowy na sukcesywną dostawę pieluchomajtek,
chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych

anatomicznych majtek

UMOWA kupna-sprzedaży nr l2019

zawafi.a w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, repr€zentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie
upowaŻnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.20t6r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicyo ul.
Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej o,Zamawiającym'',
NIP: 756-18-12-928 a ........ ...... prowadzącym
działalność pod firmą . replezentowanym przez:
1. .........
zwanym dalej Wykonawcą, NIP: ......

§1
1.Zamawialący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr ]l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w LeŚnicy w sprawie ustalenia regulaminr-r udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrazonej w złotych kwoty 30 000euro.
2.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek
chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) dla Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op. z filtą w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8
na zasadach:
2.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc asortyment własnym transpoftem do:
DPS w Strzelcach Op. ul. Strazacka 8,
DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2,
DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20
w ilościach podanych w zŃącznlkach nr I,2,3, 4,5,6,7 na zasadach:
a)asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie
lub drogą elektroniczną nie rzadztej niż raz w miesiącu-do 15 dniakazdego kolejnego
miesiąca,
b) przedmiot zamówienia dostarczany będzie ptzez Wykonawcę w opakowaniu
Producenta, na koszt i ryzyko wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w
cenę towaru.
c) wykonawca powinien posiadać umowę z NFZ na Qzas trwania zamowienta,
d) ilość, rodzaj lub rozmiar pieluchomajtek określonych w załącznikach do oferly,
moze ulec zmianie w trakcie kolejnych, poszczególnych dostaw, zgodnie
Z Zamowlęniem dotycząeym kolejnej dostawy, z zastrzężeniem, żę nię spowoduje to
przekroczenia kwoty łącznej zamówienia, określonej umową.
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzió na bieżąco ewidencję dostarczanych
Pieluchomajtek, z uwzględnieniem zmian ilości, rozmiarów i rodzajow, zgodnie
z kolejnymi zamówieniami na poszczęgolne dostawy (powiadomienie).
wykonawca zobowiązany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
powiadomic Zamawiającego faxem lub mailem o wyczerpaniu się kwoty łącznej
zamówienia , określonej umową.
e) wykonawca zapewnia dobrą jakość asoftymentu,
f) wykonawca zobowiązanyjest w treści oferty i faktury za dostarczone pieluchomajtki
uwzględnić:
l) kwotę do zapłaty przez DPS,
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2) kwotę do zapłaty przęzmieszkańca DPS, zgodnie z przepisami ań, 58 ust. 3 ustawY

z dnia I2marca 2004r. -o pomocy społecznej (..).

Nalezy przęz to rozumiec: podziŃ, kwoty ceny na część płatną bezpośrednto przez

DPS i część płatną prZęZ mieszkańca (ponad limit refundaili z NFZ),
g) faktuiowanie odbywać się będzie po kazdorazowej dostawie,

h) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamowienia w okresie

obowiązywania umowy,
i) zamawiaj ący zastrzega sobie mozliwośc ntę zręallzowania umowy w całoŚci.

Wykonawca zobowiązarny jest do przedstawienia w ofercie atestu i cerĘfikatu
CE na oferowany produkt, które należy dołączyć w formie kserokopii do ofertY.

§2
1. Termin wykonania dostawy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia

3|,I2.201,9r,
2. Przedłużenię umownego terminu realizacji moze nastąpić w wypadkurozsz,erzenla

zakresu umowy.

§3
1. ZamawtĄący wskazuj e poszczęgólnego Kierownika każdego z Domów - jako osobę

upowaznioną do odbioru realizowanych dostaw (pod względem ilościowym i jakościowym)

do Domu w miejscowości, do którego odbywa się ta dostawa.

2,Wykonawca wskazuje Panią lPana........ ...... zamieszkałego:
nr tel. - jako osobę upowaznioną

i o dpowied zl,a\ną za r ealtzację przedmiotu niniej szej umowy.

§4
|.Zapłata na Tzecz zamawiającęgo za dostarczone pieluchomajtki nastąpi według cen

zawartych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w

terminie 14 dni od daty wystawienla przez wykonawcę faktury VAT.
2. Faktury za dostarczone pieluchomajtki będą następująco wskazywać Nabywcę i
Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
41-|00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-1ż-928

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strażacka 8, 4]-100 Strzelce Op.

3, Faktury będą dostatczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,

47 -l00 Strzelce Op,
4, Płatnikiem faktur za dostarczone pieluchomajtki będzie Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
5. Strony ustalają wynagrodzęnię za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa W

§ 1 ust. 1, w formie ryczałtowej, uwzględniającej podatek VAT, pomniejszonej jednak
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o kwotę refundacji z NFZ,
rodzaje asortymentu:
Za|acznik nr -l:*

kwota netto

w sposób następujący, uwzględniający poszczególne

(słownie:

Kwota podatku VAT ....)
zł

(słownie:

kwota brutto ..)
zł

(słownie:

VAT

, ,)1. po refundacii z NFZ- do zaplaĘ przez DPS.......(słownie: 
.......)2. do zapłaĘ przez mieszkańca ..........(słownie: 

..........)
Za|acznik nr 3*:
Kwota netto . .. ... ..... zł
(słownie:

(słownie:

zł

kwota brutto zł
(słownie:
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Kwota podatku VAT . .. . . . .. zł
(słownie:

)

Kwota brutto ......,.,. zł
(słownie:

...... ).

1. po refundacji z NFZ - do zapłaĘ przez DPS .

(słownie: ........)
ż.do zapłaĘ przez mieszkańca ....

(słownie: .......)

Zalącznik nr 5*:
Kwota netto. .,..,.......zł
(słownie:

...)
Kwota podatku VAT . . .. . .,. zł
(słownie:

....)
Kwota brutto ...., ... zł
(słownie:

, . .,..).
1. po refundacji z NFZ-do zapłaty przez DPS..

(słownie: .......)
2. rJo zaplaĘ przez mieszkańca .....

(słownie: .........)

Zalącznik nr 6*z
Kwota nętto . ........... zł
(słownie:

..,,.. )
Kwota podatku VAT . ......., zł
(słownie:

.)
Kwota brutto ....,.... zł
(słownie:

. ,... )
1. po refundacji z NFZ - do zapłaĘ przez DPS .

(słownie: .......... )
2.d,o zapłaĘ przez mieszkańca ......

(słownie: .............)

Załacznik nr 7*:
Kwota netto. ...........zł
(słownie:

,, ,...,..,.,..,...._. .. . ......)
Kwota podatku VAT . , . ,.. . ... zł
(słownie:

..,)
Kwota brutto ..... . ... zł
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(słownie:

1. po refundacji z NFZ - do
. ,. )

zapłaĘ przez DPS.
(słownie: .....)

2. do zaplaĘ przez mieszkańca ....
(słownie: .................)

WYnagrodzeniem okreŚlonym w umowie z wybranym ot'erentem będzie kwota
wartoŚci bruttoo wskazana jako ,,odpłatność po refundacji z NFZ do zapłaĘ pyzez
DPS,,.

2" WYnagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez wykonawcę,
którY jednoczeŚnie oŚwiadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz jest uprawniony do
wystawiani a i otrzymywania faktur.

§5
1.FakturY wystawionę przęz Wykonawcę płatne będą przelewem w terminie 14 dni od daty
ich doręczenia.
2,W razie nie uregulowania nalezności w terminie Wykonawcanaliczy odsetki ustawowe od
warlości faktury.

§6
1. W wYPadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkod uniemozliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na wykonawcy
obowiązek nięzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego z podaniem piry"ryn zwłoki _
w wYPadku nie dokonania przedmiotowych czynności Wykonawca porortu;Ó w zwłoce.
2. W wYPadku wYstąpienia po stronie Zamawia.iącego plzeszkod uniemożliwiających
PrzYstąPienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do
niego bez Podanla przyczyn, Wykonawca wyznaczy dodatkonry termin gdbio.rr, u pojego bezskutecznYm upływie dokona jednostronnego sporządzenta protokołu zdawczo-
odbiorczego,

§7
1.StronY ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci 0,1%o
wYnagrodzenia brutto zaprzedmlot umowy , zakażdy dzięńzwłoki, nie
więcej jednak niz do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wYsokości 0J oń wynagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy
zakażdY dzięń zwłoki licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;c) ztytułu odstąpienia od umowy zwiny wykonawcy w wysokości l0 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) ztltułu odstąpienia od umowy zwlny Zamawiąącego w wysokości 10 %

brutto wynagrodzęnia za przedmiot umowy.
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2. Jeżęli zastrzężone kary
nienalezytego wykonania
uzupełniającego.

W sprawach nieuregulowanych
Cywilnego.

Wszelkie zmiany i
niewazności.

Ewentualne spory mogące powstać
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w

nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lubumowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

§81,WYkonawcaudziela Zamawiającemugwarincji producenta na dostarczonyprzedmiotuTo'oY, zobowiązując się do usunięcia stwierdŹonych wad na własny koszt ń terminie 7 dniod węzwania w formie pisemnej.
2, Brak odPowiedzi w terminie 7 dni od wezwania oraznieprzystąp ienie przezWykonawcędo ich usunięcia w tYm teminie uzasadniać będą przemiąrnie pru*o Zamnwiającego dodochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,'bądi wyJronania zastępczego na kosztWykonawcy.

§9
umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

uzupełnienia do 
"*"|*iO 

wymagają fo^y pisemnej pod rygorem

§11
na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod
Strzelcach Opolskich.

§12

Y#;-u 
sPorządzono w dwóch jednobrzmi{cych egzemplaruach, po jednym dla każdej ze

Zamawiający Wykonawca
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