
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr .. ..-..12020

Zawartawdniu ......... w StrzelcachOpolskichpomiędzy:Powiatem Strzeleckim,

reprezentowanym przez Jolantę osucho dzialającą na podstawie upoważnienia

*ydurr.go prrÓ, Zirząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.201,6r. Dyrektorowi DPS

w Strzelca"ł, op. , ńlią w Szymiszowie i filią w Leśnicyo ul. StraŻacka 8, 47-100

Strzelce Op. zwanym dalÓj ,,Odbiorcą", NIP: 756-18-12-928 a ."",prowadzącym
działalność pod firmą reprezentowanym przez,,t.

zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1

i.ZwnawiĄący utizieia niniejszego zalnowienia na pocistawie Zarządzenia nr 7lŻ0I5

Dyrektora Óo-,, pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zftlią w Szymiszowie i filią w LeśnicY

w sprawie ustalenia regullaminu udzielania zamówień, których wartoŚĆ nie Przelłacza
wyrażonej w złotych kwoty 30000 ęuro.

2. przedmiotem umowy jest zakup i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu PomocY

Społecznej w Strzelcach op. z fiItą w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na

zasadach:
1) Dostawc a zobowiązuje się dostarczyc asortyment^własnym transportem i na swój koszt do

ÓPS Pitiu Szymiszow .,1. Sirzelecka 2,w godz. 3oo-15oo

2) Dostawca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, którY go

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

3) Dostarezony towar powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,

4) Dostawc a zapewniu dob.ą jakość asortymentu obejmującą min. braki uszkodzeń,

5) Dostawca gwarantuje nieimienną cenę przedmiotu zamówienia w okresię obowiązYwania

umowy.

§2
tr, Termin dostawy ustala się do dnia I7 .07 .2020r.

Z"przędłużenie umownego terminlrealizacjtmoze nastąpić w wypadku rozszęrzęnia zakresu

umowy.
3,Ustalenię nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia

stosownego anęksu w formie pisemnej.

§3
LZapłata la Izęcz Dostawcy za dostarczony asortyment nastąpi według cen zawartYch

w formularzu cenowym złożonym wrłz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty łvystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
2. Faktury- za dostarcŻony asortyment będą następująco wskazywać Nabywcę i Odbiorcę"

Nabywca:
Fowiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-I}a Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

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

Op.z filią w Szymiszowie i frlią w Leśnicy,

2



3.Faktury będą dostarczane do odbiorcy tj. Domu pomocy społecznej w strzelcach

op.z niią w śzymiszowie i.fiiią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 4i_na Strzelce op.

4. płatnikiem faktur za dostarczony asortyment będzie Dom pomocy społecznej w strzelcach

Op. z frlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

§4
1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę """"", brutto wystawiona

pn)"rdostawcę piinubędzie prr"l"*"* w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury,

2. W razienie uregulowania nalezności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§5
l.W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkóduniemożliwiających przystąpienie

do zadaniaumówionego prłedmiotu umowy, ciąży na dostawcy obowiązek niezwłocznego

zawiadomienia DPS z poaaniem przyczyn zwłoki -w wypadku nie dokonania

przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce,

ż,W wvpadku wystapienia po stronie ńPS pr""rrkód uniemożliwiajacych przystąPienie

do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy przystąpienia do niego bez

podania przyczyn, dostawca wznaazy DPS dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskutecznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia protokołu zdawczo_

odbiorczego.

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

umorvnych w formió kar umownych w następujących wysokościach:

1) Dostawcapłaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0)Oń wynagrodzeniaza

przedmiot umowy zakażdy dzieizwŁoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b) zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości o,t yrwynagrodzeniazaprzedmiot umowy zakazdy dzięnzwłoki licząc od

tęrminu ustalonego na usunięcie wad;

c)ztytułuodstąp-ieniaodumowy zwinydostawcywwysokościl0%owynagrodzenia za

przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:

aj ztyńuodstąpienia od umowy zwtny odbiorcy w wysokości l0 oń wynagrodzenia za

przedmiot umo\My.

ż.Za zvłłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uwńa się również niedosiarczęnie PrZeZ

dostawcę wszystkich wymaganych kart charakterystyki wraz z dostarczanym towarem.

3. JężeIi zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§7
Dostawca udziela odbiorcy gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowY,

zobowiązując się do usuniętia stwierdŻon_ych wad na własny koszt w terminie 14 dni od

wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni od węzwania oraz nię

przystąpienie przez łostawcę do ich usunięcia w określonym terminie uzasadniaó będą



przemiennie prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnYch,

|ądź wykonania zastępczego nakoszt dostawcy, z zastrzeżeniem ust, 3,

§8
W sprawacń nieureguiowanych Umową stosuje się odpowiecinio przepisy Kodeksu CYwilnego,

§9
wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§10
Ewentualne spory mogące powstaó na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod

r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu.

§11
oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych vłyrńam zgodę na

przetwarzanie moiJh danych osobowych zawartych w formularzu ofertowYm w zakresie,

w jakim jest to niezbędne dla realizacji powyższego zadania.

§12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, co stronY

stwierdzają zgodnymi podpisami.

Odbiorca Dostawca


