
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr ........l20I9

zawartaw dniu w strzelcach opolskich pomiędzy: powiatem
Strzeleckim, rePrezentowanym przez Jolantę Osuch, działająią na podstawie
uPowaŻnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego , o"iu 08.12.2016r.
DYrektorowi DPS_w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.
StraŻacka 8, 47-100 Strzelce Op., zwanym dalej ,,Odbiorcą'', NIp: 756-18-12-928 a

...... prowadzącym działalność pod firmą
reprezentowanym pTZeZ,, 1....... Zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
1,Odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzęnia nr 7l20I5
DYrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filiąw LeŚnicY w sPrawie ustalenia regulaminu udzielania zamowień, których warlość nie
przekraczawyrazonej w złotych kwoty 30000 euro.
2. Przędmiotem umowy jest sukcesywne dostarczenie mrozonek dla Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z fiIląw Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strazacka 8
na zasadach:
l) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć sukcesywnie mrozoŃi co najmniej trzy razyw miesiącu własnym transpofiem i na^swoj^koszt, d,o magazynu w budynku DpS Filia
SzYmiszów ul. Strzelecka 2 w godz.800- 1400, Pojazdy do pir"*oru zywności muszą
sPełniaĆ wYmagania okreŚlone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia I9.12.20O2r"
(Dz. U. 2I12003 Poz. l79) w sprawie wymagań sanitarnych d,otyczących środków
transportu zywności,
2) asortYmęnt zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co
najmniej na dwa dni przed dostawą,
3) dostawca wYdaje dostarczane mrozonki przedstawicielowi odbiorcy, który je ptzelicza,
sPrawdza jakoŚĆ, termin przydatności do spozy cia orazzgodność z zamowiĆniem,
4) dostawca gwarantuje spełnió wymagane normy jakoiciowe oraz dostarczyc
asortYment w stanie Świezym l w początkowym okresie gwarancji, odpowiednio
oznakowany,
5) dostarczonY towar powinien być nierozmrozony, pakowany w folię, mieć co najmniej
półtoczny okres gwarancji, liczony od dnia dostarczenia do ódbio..y,"
6) dostarczone odbiorcy w ramach niniejszego zamówienia mrożonki muszą byćpierwszego gatunku, wolne od wad i uszkodzeń,
7) dostawca zaPewnia dobrą jakość asorlymentu obejmującą min. braki uszk odzęń,
rozerwanych folii,
8)dostawca gwarantujeniezmienną cenę przedmiotu zamówieniaw okresie obowiązywania
umoWy.
9) OdbiorcadoPuszcza zmlanę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmianyiloŚci dostaw - PoPrzęz tch zmniejszenia, bądż Źwiększeniiporr"r"gólnych rodzajów
mrozonek przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbio..y,

a) W przypadku zwiększenia ilości asoftymentu d,o ż0%o zamówienia, odbiorca
złoŻY dostawcY vqlkaz asoftymentu, oTaz ilość tegoz asortymentu, która będzie
objęta zwiększeniem - zmiana warunków dochodŻi do skutku w wypadku, gdy
dostawca w tęrminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości
asortymentu po cenach określonych w umowie,



b) W PrZYPadku konieczności zmniejszenia ilości asoftymentu, odbiorca złoży
dostawcY .v{Ykaz asortymentu oTaz ilość tego asońymentu, która będzie objęta
zmniejszenięm w terminie co najmniej dwoch dni przedpiuno**ym terminem
dostawy.

1O)faktuiy będą wystawiane sukcesywnie po każdorazowej dostawie,

§2
1.Terminwykonania dostawy ustala się do dnia 3|.l2,2OI9r.

§3
I.Zamawiający wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tel,0771462-38-45- jako
osobę uPowaznioną do odbioru realizowanych dostaw pod względem ilościowym ijakościowym.
2,WYkonawca wskazuj e, że w sprawach dotyczących realizowanych dostaw zamawiający
moze kontaktowac się z ..tel. . . fu* , pocztąetet troni.rną.

§4
l,ZaPłata na rZęcZ Dostawcy za dostarc zonę mrożonki nastąpi według cen zawatlychw formularzu cenowym złoŻonym wraz z ofertą w formie przelewu'w terminie 14 dniod daty wystawienia ptzez Dostawcę faktury VAT.
2, FakturY za dostarczone mrożonki będą następująco wskazywać 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 filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8, 47-IO0 Strzelce Op.

3, FakturY będą dostarczane do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w StrzelcachgP_' filią w SzYmiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8, 
'47-IOO 

Śtrzelce op.
4. płatnikiem faktur za dostarczonę mrożonki będzie Dom pomocy społecznej
w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5, Szacunkową wartość zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę .....,....zł.

§5
l.Faktury wystawionebędą po każdorazowej dostawie przezdostawcę i płatne
przelewem w terminię 14 dni od daty ich doręczenia.
2,W razię nie uregulowantanalężności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe odwartości faktury.

§6
1,W wYPadku wYstąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemozliwiających
przystąpienie do zadania umówionego przedmiotu umowy, ciąży na dostawcy
obowiązek nlęzvńocznego zawiadomienia odbiorcy z podaniem pTzyczyn zwłoki _ wwYPadku nie dokonania przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce.



2.W wYPadku wystąpienia po stronie odbiorcy przeszkód uniemozliwiających
przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy
PrzYstąPienia do niego bez podanla przyazyn, dostawca Wznaczy dodatkowy termin
odbioru, a Po jego bezskutecznym upływie dokona jednostronnógo ,porrądzęnia
protokołu zdaw czo-odbiorczego.

§7
1.StronY ustalają odPowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykon anie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Dostawcapłaci odbiorcy kary umowne :

a) za zwłokę w wYkonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci \Joń wynagrodzenia brutto za
Przedmiot umowy , zakażdy dzięń zwłoki, nie więcej jednak niz do wyso-kości 10 %
b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okrósie gwarancji
w wYsokoŚci0,1%o wYnagrodzenia brutto zaprzedmiot umowy za każdy dzieńzwłoki
licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
c) z tYtułu odstąPienia od umowy z winy dostawcy w wysokoś ci I0 % wynagrodzenia bruttoza przedmiot umowy.
2) Odbiorcapłaci dostawcy kary umowne:
a) z tYtułu odstąPienia od umowy z w|ny odbiorcy w wysokoś ci IO % brutto wynagrodzenia
za przedmiot umowy.

2. Jężęli zastrzeżone kary
nienalezytego wykonania
uzupełniającego.

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

§8
1.Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarc zony przedmiot
umowY, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na właŚny koszt w terminie
7 dni od wezwanl,a w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od wezwania
oraz ntePrzvstąPienie PrZęz dostawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniać będą
Przemiennie Prawo odbiorcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
bądz wykonania zastępczego na koszt dostawcy,

§9
W sPrawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

§10
wszelkie zmlany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

§11
Ewentualne sPoIY mogące powstaó na tle stósowania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Umowę sporządzono
stron.

Odbiorga

§12
w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej

Dostawca


