
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr " ""120ż1
zawarta w dniu ; strzeńach opolskich pomiędzy: powiatem

Strzeleckim, reprezentowanym przez Jolantę Osucń, dzia|ającą .na Podstawie

upoważnierriu *yń.go prl", ż"-id Powiaiu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r'

Dyrektorowi DPS * §r".t.uch op. i rrlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47_100 Strzelce op., ńanym dalej 
-o,Zamawiaj4cy", 

NIp: 756_18,12,928

a prowadzącym działainość pod firmą reprezentowanym

pIzez: ..... zwanym dalej,,Wykonawcą", NIP:

§1

l.zanawtający udziela niniejszego zamowienia na podstawie zarządzenta rr IIl20ż1

Dyrektora Domu p"n o"v społecńej * Śtr".r,u,tr op, i fitią w Szymiszowie i filiąwLeśnicy

w sprawie .rstatenia reg.,iu-irr., udzięlania zamówięń, których warlość nie przekracza kwoty

130 O0Ozłotych netto.

2. Przedmiotemumowy jest dostawa

Społecznej w Strzelcach Op, z ftltą
materiałów opatruŃowych na potrzeby DomuPomocy^* 

Ś"yrnirzowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 na

zasadach,,
1)wykonawca zobowiązuje^^si9,dostarczyć materiałyopatruŃowe własnym transportem

i na swój koszt w godz,800-14UUdo:

ą ńrS Sirzelce Op., ut. Strażacka 8 (załącznik nr 1),

ilŃŚ r'itiu S"yr.riszow, ul, Strzelecka 2, (załącznik nr ż),

"j 
ńPS Filia LeŚnica, ul. Szpitalna ż0 - (zńącznik nr 3),

2) wykonawca wydaje dostarczany. uro.tyrn.nt przedstawicielowi zamawiającego, który go

przeIicza,.pru*dru'3"r."lJ, "rrr. 
Óauniu,r"rmin g*a,anĄ.t oraz zgodnośó z zamówięniem,

3) dostarczony towar' |owinien mieć,co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji,

4) wykonaw"u ,up.*rria dobrą jakość uroity,",'",,tu obejmującą min, braki uszkodzęh,

5) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę prźedmiotu zamowienia w okresie obowiązywania

umowy,

§2

1. Termindostawy ustala się do dnia żż,l0,ż02lr, l 11

ż.Przędłużenie umownego terminu realizacji może nastąpiĆ w wypadku rozszęIzęl]la

i:frffifioyo*.ro terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia

stosownego aneksu w formie pisemnej,

§3

!.Zapłata fla tzęcz Wykonawcy za dostar.ńr.. materiały opatruŃowe nastąpi według

cęn zawulych w formularzu cenowym złożonymwraz z ofertąy_ foj*§ przeiewu w

terminie14dnioddatydoręczeniaprZęZWykonawcęfakturyvAT.
2. Faktura za dostarczone materiały'opatrrrrko*. będą następująco wskazYwaĆ NÓYwcę

i Odbiorcę.
Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928
Odbiorca:



DomPomocySpołecznejwStrzęlcachop.zfiliąwSzymiszowieifrliąwLeśnicy,
ul, Strażacka 8, 47-|00 Strzelce Op,

3. Faktura będzie dostarczona do odbiorcy tj. Domu .Pomocy 
Społecznej w Strzęlcach oP,

z ftliąw Szymisz;;;-i filią w Leśnicy,,ui, Strazacka. 8, 47_100 Strzelce op,

4. Płatnikiem faktury za dostarc ron" 
^ut',riały 

opatruŃowe będzie Dom Pomocy

Społecznej * st ".i.u.r, 
op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.

5. SzacuŃo*ą **sJ ,umo*i.rriu nu 20ŹI rok ustalono na kwotę """"",zł"
6,ZamawiĄący infbrmuje, że korzyst", "*iip":ącej 

platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzyŃa pEppo,- ;;ń., opssrnzrióe.'ńu"ato dopvŚz"ra się PrzYjmowania innYch

dokumentow elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, *]iiil obustronnego

porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o

7 ealizację zadania public zne go,

§4 
14 dni od daty

1. Faktura wystawion aprzęzWykonawcę płatna będzie przelewem w termtnte

Ź:'ł;'#ł:,1ijłi'J;,"wania należności w terminie wykonawc ana|iczY odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§5

1'WwypadkuwystąpieniapostronieWykonawcyprzeszkóduniemożliwiających
przystąpien l,ęd,ozadńia'umowionego przedmiotu u,no,n,}, ciązy na Wykonawcyobowiązek

niezwłocznego ,u*iuJor,,'i.rriu pFS 'z podaniem priy"ryn zwłŃi - w wYPadku nie

dokonaniaprzedmiotoł\rychczynnościWykonawcapozostajewzwłoce'
2. W wypadku wystąpienia po ,troni. DpS p",sztod unięmozliwiających przystąpienie

do odbioru umówionego przedmioi., u*o*} lub odmowy przystąpienia do niego bez

podania przyazyn, Wykonawc u ,ovr|ńrv DpS dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskutecznymupływiedokonaj"a,.o,t.o,','.gosporządzeniaprotokołuzdawczo-odbiorczego.

§6

1.strony ustalają odpowiedzialność, za niewyk"ónanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązń

umownych * to.roió kar umownych w nastęPującYch wYsokoŚciach:

1) Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne :

a) zazwłokęw wykonaniu prłedmiotu umowy w wysokoś":9,!%

wynagrodz ęnia zaprr"Jńiot umowy , zakażdy dzieizwłoki, nie więcej

jednak niż do wysokości 10 %

b)zazwłokęwusunięci"*uastwierdzonychprzyodbiorzelubwokresie
gwarancji w wysokoś.l o,i x *yrrug.ob, "iiu 

ruprzedmiot uinowy zakazdy

dzięńzwłokiLiczącodterminuustalonegonausunięciewad;
c) z tytułu odstąpierria od 

",oo*y 
z winy Wykonawcy w wysokości 10 %

w}nagrodzenla za przedmiot umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia oJ,r*o*y z winy Zamavltającego w wysokości 10 oń

w}nagrodz ęn\a za przeclmiot umo1y,

2. IężeIt zasttzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku.niewYkonania lub

nienależytego wykonania umowy, 
'",tl.ony 

zastrzegają dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.



§7

Wykonawc audzięIaZamavłnjącemu g*urunÓ;i producenta na dostarczony przedmiot

umoury, zobowiązując się do usunięcia stwierdzónych wad na własny koszt w terminie 14

dniodwezwaniawformiepisemnej.Brakodpowiedziwterminiel4dniodwezwaniaoraz
nie przystąp i"n 

" 
pr)ćrŃyi.onu*.ę ao i.t uzunięcia w określonym terminie uzasadniać

będą przemiennie pru*o źamawiającego do dochodzenia odszkodowania nazasadach

ogólnych'bądŹwykonaniazastępczegonakosztWykonawcy,zZastIzeżeniemust.3.

§8

w sprawach nieuregulowanych umową stosujó się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego,

§9

wszelkie zmiany i uzupełnienia do umoliT, wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§10

oświadczam, iż zgodnie z ustawą o o.hionie danych osobowych wyrńam zgodę na

przetwwzanie moic"h danych osobowyclr zawafiych w formularzu ofertowym w zakresie,

io ;ur.i. jest to niezbędńe dla ręaltzacji powyzszego zadania,

§11

Ewentualne spory mogące powstaó na tle sto"sowania niniejszej UmowY StronY Poddają Pod

rozstrzygnięcie właściwego Sądu,

§12

Niniejszą umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, co strony

stwierdzaj ą zgodnymi podpisami,

Zamawialący Wykonawca


