
zawarta w dniu

Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. ...--12020
w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem

nastąpi według
przelewu w

z ftltą w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

1

strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę osuch, działającą na podstawie

upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.20t6r.

Dyrektorowi Dpś w Sirzelcach op. z fi|ią w Szymiszowie i fitią w Leśnicy,

ui. strażacka 8, 47-I00 Strzelce Op.o zwanym dalej ,,Zamawiaj4yY", NIP: 756-18,t2-928

a ".......... "...prowadząeym działalność pod firmą
reprezentowanym przez,. ....,, zwanym dalej ,,Wykonawcąo'o NIP:

§1
I. ZarnawiĄący ldziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr 7lŻU5
Dyrektora rjo-" Pomocy Spoiecznej w StrzelcachOp.zfilią w Szymiszowie i filiąwLeŚnicY
w sprawie ustalenia reguliminu udzielania zamówień, których wartość nie przekacza

wyrażonej w złotych kwoty 30000 euro.

2. przedmiotem umowy jest dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu
pomocy Społecznej wŚtrzęlcach Op.zfiItą w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.Strażacka

8 - II zapytanie na zasadach:
l)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó materiały opatrunkowe własnym transportem

i na swój koszt w godz. 800-1400:

a) DPS Filia47_I00 Szymiszów, ul. Strzelecka 2 - (zŃącznik nT 1),

2j wykonawca wydaje dostarczany asofiyment przedstawicielowi zamawiającego, którY go

przelicza,sprawdza jakość, uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,

3; ciostarczony towar powinien mieć co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4)wykonawc,a zapęwnia dobrą jakość asortymentu obejmującą min.braki uszkodzeń.

5) w}konawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie

obowiązywania umowy.

§2
1. Termindostawy ustala się do dnia 30.10.ż020r.
ż. P t zę dłużeni e umowne go termi nu r ealrizaĄi mo że nastąpi ć w

zakresu umowy.

wypadku rozszęrzenta

3.Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy

stosownego aneksu w formie pisemnej.
wymaga sporządzenia

§3
LZapłata na rzęcz Wykonawcy za dostatazone materiały opatruŃowe
cęn zawartych w formularzu cenowym złożonymwraz z ofertą w formie

terminie 14 dni od daty v-vystawienia przez Wykona,wcę faktury" VAT.
2. Faktura za dostarczone materiały opatruŃowe będą następująco wskazywac Nabywcę

i Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzęlecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928
Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.

ul. Straźacka 8, 47-100 Strzelce Op.



3. Faktura będzie dostarczona ,do odbiorcy tj. Domu pomocy społecznej w strzelcach op,

z fiIią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka_8, 47_100 Strzelce op,

4. Płatnikiem faktury za dostarczone materiały opatrunkowe będzie Dom Pomocy

Sp;i;.^r.j w Strzeicach op. z fiIią w Szymiszowie i f,rlią w Leśnicy,

5. Szacunkową wartosć zamówienia na 20ż0 rok ustalono na kwotę ""ń,
6.zamawiĄący informuj e,żekorzysta z następującej platformy Elektronicznego Fakturowania

si<rzyŃa PEPPOL numer DPSSTMELCE.^ pń*ito dopllszcza się przyjmowania innych

dokumentów elektronicznych niz faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumienia w tyi ,akresie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o

r ealizacj ę zadania publiczne go.

§4
1. Faktura wystawion aprzezWykonawc ę płńabędzie przelewem w terminie 14 dni od daty

doręczenia faktury.
2.W ruzienie uregulowania należności w terminie WykonawcanaliczY odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§5
1. W wlpadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających

przystąpieniedozadania umowionego przedmiotu umowy, ciąży na Wykonawcyobowiązek

niezwłocznego zawiadomienia DPS'z podaniem przyczyn zwłoki - w wypadku nie

dokonania pizedmiotow_vch czynności Wykonawca pozostaje w zwłoce, 
]

2. W wypadku wystąpienia po stronie DPS prr.rzkod uniemożItwiających przystąpienie

do odbioru ,r-o*iorr"go pŻedmiotu umowj lub odmowy przystąpienia. do niego bęz

podania przyczyn, Wykonuwc a :vt\/znaazy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego

ilezskutec)rr}r-,' ,rpiy-ie dokona jednóstronnego sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązai

umownych * ioi-ió kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawtającemu kary umowne :

a) zizwłokę* *ytorruriu przedmiotu umowy w wysokoścl 0,!%

*ynugrod" eniazaprzedmiot umowy , zak{zdy dzięizwłoki, nie więcej

jednak niZ do wysokości 10 %

b) zazwłokęw usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie

g-aran"ji w wysokoś ci 0] ońwynagrodzęniazaprzedmiot umowY zakaŻdY

dzięńzwłoki |icząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 7ó

wynagrodzenta za przedmiot umowy,

2) ZarlawtĄący płaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytliuoóstąpienia od umowy zwiny Zamawiającego w wysókości 10 %

wynagrodzenia za przedmiot umowy,

ż. JężęIi zasttzężone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku. niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegĄą dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.



§7
Wykonawc altdzię|aZanawiĄącemug**ą1]"ji producenta na dostarczonyprzedmiot

umowy, zobowiązując się do usunięcia ,t*i.ńró"ych wad na własny koszt w terminie 14

dni od wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi wterminie 14 dni od wezwaniaoraz

nie przystąp i"ni"pr)Ćrły.ęorr*.Ó a" i"t, "*"ięcia 
w określonyrn terminie uzasadniaó

będą przemiennie pŃo źamawiającego do dochodzęnia odszkodowania nazasadach

ogólnych,bądŹwykonaniazastępczegonakosztWykonawcy,ZZastrzeżeniemust.3.

§8
W sprawach nieuregulowanych Umową stosujl się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnięnia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§10
oświadczam, iż zgodnte z ustawą o o.ńonie danych osobowych wtńam, zgodę na

przetwarzatię moici- Janych osobo*y.h 
-ławutych 

w formularzu ofertowym w zakresie,

"* Ńrn ;.st to niezbędńe dla redrizacji povłryższego zadania,

§11
Ewentualne spory mogące powstać na tle stJsowania niniejszej Umowy Strony poddają pod

r ozstrzy gnięcie właś ciwe go S ądu,

}Jiniejszą Umo,wę spolządzono w

stwieidzaj ą zgodnymi podpisami,

§12
dłvóci jednobrzmiących egzereęIatzach, co strony

Wykonawca
Zamawiający


