
Projekt umowy - artykuły spożywcze

UMOWA kupna-sp rzedaży nr ........12020

zawarta w dniu w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osuch, dzia|ającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Dyrektorowi DPS w Strzelcach Op. z fl|ią 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 pTzęz:
1. .............. . zwanym dalej Dostawcą, NIP:

§1
1.Odbiorca udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenta nr 7l20I5
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamowien, których wartość nie
przehacza wyrazonej w złotych kwoty 30 000euro.
2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułow spozywczych dla Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op,z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul.
strazacka 8 na zasadach:
a) Dostawca zobowtązuje się dostarczyć sukcesywnie artykuły spożyr,vcze własnym
transportem i na swoj koszt, do magazynu w budynku DPS Filia Szymiszów
ul" Strzelecka 2 w godz. 800- 7400. Pojazdy do przęwozu zywności muszą spełniać
wymagania okreŚlone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnta 19.12.2002r. (Dz. U.
2Il2003 poz. I79 z pożn. zm.) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków
transpotlu żywności.
b) dostawy artykułów spozywczych odbywać się będą co najmniej ttzy razy w
miesiącu,
c)asortyment zamawtanej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie co najmniej
na dwa dni przed dostawą,
d) dostawy na niedzielę lub święto powinny następować w dniu poprzedzającym niedzielę
lub święto,
e)dostarczany sukcesywnie przedmiot zamówienia musi mięć aktualną w dniu dostawy
co najmniej 6 miesięczną gwarancję do spozycia (data przydatności do spożycia),
f)dostawca wydaje dostarczane artykuły spozywcze przedstawicielowi odbiorcy, który je
przeltcza, sprawdza jakość i świeżość oraz zgodnośc z zamowieniem,
g)dostawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia
obowiązywania umowy,
h)odbiorca zastrzega sobie mozliwość nię ztęalizowania umowy w całości,
i)dostawca gwarantuje spełnić wymagane nonny jakościowe oraz dostarczyc artykńy
spożywcze w początkowym okresie gwarancji. Wszystkie zamawiane arlykuły na dany
dzięń muszą być dostarczone w stanie świezym, nie kruszące się, objawów
pleśnienia, psucia i zawilgocenia, odpowiednio oznakowane.
j) fakturowanie odbywać się będzie fakturami częściowymi dostarczanymi po każdorazowej
dostawie.

w okresie
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k) odbiorca zastrzega sobie prawo możliwości niewykotzystania iloŚci objętej umową

o,raz możIiwości zmiarty wybranych pozycji w ramach niewykorzystanego asortymentu

objętego umową i wartością umowy, powiadamianie o zmianie asortymentu nastęPowaĆ

uę&ie tęlefonicznie ( za pisemnym potwierdzeniem ), DPS złoży dostawcY .v{Ykaz

asortymentu oraz ilość tógo asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem i
zwiętszeniem w terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym tęrminęm

dostawy.
l)odbioica dopuszcza zmianę warunków realizacji umowy jedynie w zakresie zmianY

ilości dostaw - poprzez ich zmniĄszenia, bądż zwiększenia poszczęgólnYch

rodzajów artykułów 
"poiy*crych 

przy uwzględnieniu bieżących potrzeb odbiorcY:

1) w przypadku zwiększenia ilości asortymentu do 20% zamówienia, odbiorca zŁoŻY

dostawcy 
' 
Wkaz asortymentu, oraz ilość tegoż asortymentu, która będzie objęta

zwiększóniem _ zmiana waruŃów dochodzi do skutku w wypadku, gdY dostawca w

terminie do pięciu dni potwierdzi dostawę zwiększonej ilości asortymentu po cenach

określonych w umowie.
2)wprzypadku konieczności zmniejszenia ilości asortymentu, odbiorcazłoży dostawcY

wkń asortymentu oraz tlośó tego asortymentu, która będzie objęta zmniejszeniem w

terminie co najmniej dwóch dni przed planowanym terminem dostawy.

§2
l.Terminwykonania dostawy ustala się do dnia 3I.I2,2020r,

§3
1"odbiorca wskazuje Panią Jolantę Fijałkowską -dietetyk tęI. 077l462,38-45 - jako osobę

upowaznioną do odbio* realizowanych dostaw pod względem ilościowym i jakoŚciowYm.

Z,Dostawca wskazuje, ze w sprawach dotyczących realizowanych dostaw odbiorca może

kontaktować się z ....tel. ... fax , pocztą elektroniczną"

§4
I.ZapłŃa na rzegz Dostawcy za dostarczone artykuły spożywcze nastąpi według cen

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

terminie 14 dni od daty wystawienia przez Dostawcę faktury vAT.
2. Faktury za dostarczone artykuły spożywcze będą następująco wskazywaó 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. Strażacka 8, 4]-100 Strzelce Op.

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

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

47-100 Strzelce Op.
4. płatnikiem faktur za dostarczone artykuły spożywcze będzie Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Op. z ftlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
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5. SzacuŃową wartoŚÓ zamówienia na 2020 rok ustalono na kwotę ."""""zł
6. Zarnawialący informuje, że korzysta z następującej Platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzynka bpppor numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się

przyjmowania innyth dokumentów. elektrontcznych niZ faktura ustrukturyZowana, co

*yńugu Óbustronnego porozumlerua w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi

póstanowieniami umowy o realizację zadaniapublicznego.

§5
1.Faktury wystawione będąsukcesywniepo każdorazowej dostawie przezdostawcę

i płatne pr"ó1.*.* w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

ż"w raziónie uregulowania należności w terminie dostawca naliczY odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§6
l.W wypadku wystąpienia po stronie dostawcy przeszkód uniemożliwiających

przystąpienie do 
- 

zadania umówionego przedmiotu umowy, ciązy na dostawcy

ouo*ifi.t nięzwŁocznego zawiadomienia odbiorcy z podaniem przyczyn zwłoki - w

wypadi.u nie dokonanii przedmiotowych czynności dostawca pozostaje w zwłoce,

2.Ń wypadku wystąpienń po stronie odbiorcy przeszkód uniemożliwiających

przystąpienie do odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy

pr"yrtąpi."ia do niego bez podania przyczyn, dostawca wznaazy dodatkowy termin
^oauioń, 

a po jego bezskutócznym upływie dokona jednostronnego sporządzenia

protokołu zdawczo-odbiorczego.

§7
l.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązah

umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1) Dostawca płaci odbiorcy kary umowne :

aj zazńokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości},loń wynagrodzenia brutto za

pizedmiot rlmowy , zakażdy dzienzwłoki, nie więcej jednak niZ do wysokoŚci 10 %

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

w wysokoś ii o,t Nwynagrodzenia brutto za przedmtot umowy za kńdy dzieńzwłoki

Itcząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;

c; z iytułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokości I0 % wynagrodzenia brutto

za przedmiot umowy.

2) Odbiorca płaci dostawcy kary umowne:
aj ztyułuodstąpienia od umow} zwiny odbiorcy w wysokości l0 oń brutto .wYnagrodzenia
za przedmiot umowy.

2. IężeIi zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewYkonania lub

nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.

§8
1. Dostawca udzielaodbiorcy gwarancji producenta na dostarczonyprzedmiot

umowy, zobowiązując się do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie

z dni od wezwania w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w terminię 7 dni od wezwania

oraznieptzystąpienie przęzdóstawcę do ich usunięcia w tym terminie uzasadniaó będą

przemińni! piu*o od-biorcy do dochodzenia odszkodowania nazasadach ogÓlnYch,
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bądz wykonania zastępczego na koszt dostawcy.

§9
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilneg<i.

§10
Wszelkię zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

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

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze
stron.

Odbiorca Dostawca

I4


