
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaĘ nr " ",l202t

Zawarta w dniu ..... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckim,

reprezentowanym przez Jolantę osuchf działającą na podstawie upoważnienia

wydanego przez Zirząd powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DpS

w Strzelcach op. , ńtią w Srymiszowie i Tiną w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 47_100

Strzelceop.zwanl,rndalĄ,,Zamawiającym'',NIP:756.18-12.9Ż8a...........
prowadzącym działalność pod firmą:

reprezentowanym przez: zwanym dalej ,,Wyko[&wcQ"l NIP: """,

§1

I.Zamavłiający udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr tll202t

Dyrektora Domu romocy Spoiecznej w Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

#sprawie ustalenia r"g.riu-in., udzńlania zamówień, ktorych wartość nie Przekracza kwotY

i dostawa rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy

Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na

zasadach: 
^-"łoo"łp cie rlncfelczvó asofivment wła ' na swój koszt

1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc asoftyment,IJTlvrn transportem t

do DPS Filia Szymiszow"ul. Śtrzelecka 2,w godz,3oo-15oo

i; wykonu*ca wydaje dostarczany asortyment przedstawicielowi zamawiĄącego, który go

pir"ti"ru,rp.u*dłu jukose, uszkobzenia, termirr gwarancji oraz zgodność z zamówieniem,

3) Dostarczony towai powinien mieć 6 miesięczny okres gwarancji,

4) Wykonaw 
"u 

,up"*iia dobrą jakość asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń,

5)Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę prŹedmiotu zamówienia w okresie obowiązYwania

umow'' 
§2

1.Termindostawy ustala się do dnia ż9,I0,202Ir,
Z.Przędłużęnie umownego terminurealizacjimożęnastąpić w wypadku tozszetzenia zakresu

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

stosownego aneksu w formie pisemnej,

§3
LZapłata na rzęcz Wykonawcy za dostarazony asortyment

w formularzu cenowjm złożonym v{raz z ofertą w formie

od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT,
2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywać

130 OO0złotych netto.

2. Przedmiotem umowy jest zakup

Społecznej w Strzelcach Op. z f/rią w

Nabywca:
powiat strzelecki
ul, Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-Iż-928

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z ftltą
ul. Strażacka 8, 47-t00 Strzelce Op.

nastąpi według cen zawartych
przelewu w,tęrminie 14 dni

Nabywcę i Odbiorcę.

w Szymiszowie i filią w Leśnicy,



3. Faktury będą dostar azanę do odbiorcy tj. D9Tu Pomocy Społecznej w Strzelcach

op.zfilią w Szymiszowie i filią w LeŚnicy, ul.Strażacka 8, 47_t00 Strzelce op,

4. płatnikiem faktur za dostarczony asortymeni 6ędzie Dom Pomocy SPołecznej w Strzelcach

Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5.zamawiający informuj e,żekorzyrtu rnurtępującej platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzyŃa pEppol .rń., DPSSTRZELCE. porrudto dopuszcza się przyjmowania innYch

dokumentó* .t.r.tro.ri. znych niz faktura ustrukturyzo,Wana, co wymaga obustronnego

porozumienia w ń łuto"sie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o

r ea\izacj ę zadania publ i czne go,

§4

1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę """"", ""złbrutto wystawiona

przezWykonawcę p]"t"" biędzieprzelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury,

ż.W razięnie uregulowanianaleźności w terminie dostawca naliczy odsetki ustawowe od

wartości faktury.

§5

1.W wypadku wystąpienia po stronie wykonaric y przeszkóduniemożliwiających przystąpienie

do zadaniaumowionego prżedmiotu ńowy, ciąży na wykonawcy obowiązekniezwłocznęgo

zawiadomienia DpS z podaniem przyczyn ź*łot i _* wypadku nie dokonania przedmiotowych

czynności wykonawca pozostaje w zwłoce,

2.W wypadku wystąpi.rriu po ńorrie DpS przeszkód uniemozliwiających przystąpienie

do odbioru ,r*o*i[n.go 
'przedmiotu uńo*y lub odmowy przystąpienia do niego bez

podania przyczy1, *yiorru*. a wznaczy ńPS dodatkowy termin odbioru, a po jego

bezskutecznym ,rpły*i.- dot onu jednostronnęgo sporządzenia protokołu zdavłczo_

odbiorczego.

§6

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykónanie lub nienależyte wykonanie zobowiązan

umownych w fo.mi" kar umownych w następujących wysokościach:

1) Wykonawca płaci odbiorcy kary umowne :

a) zazwłokę * *ykoraniu przedmi'otu umowy w wysokoś ci O )ońwynagrodz eniazaprzedmiot

u-o*y zakńdy'dzieńzwłoki, nie więcej jednak niz do wysokości 10 %

b) za zwłokę w usunięciu wad stwieńŹonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w

wysokości 0J o^wynagrodz eniazaprzedmioiu_o*y zakńdy dzieńzwłoki licząc od terminu

ustalonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy zwiny dostawcy w wysokości I0 oń wynagrodzenia za

przedmiot umowy.

2) ZamawiEący płaci wykonawcy kary umowne:

aj ztytiuodstąpienia od umowy z winy odbiorcy w wysokości I0 % wynagrodzenia za

przedmiot umowy.

Z.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również, niedostarczenie przęZ

wykonawcę *.ryrikich wymaganych kart charakt_erystyki w.az z dostarczanym towarem,

3. Jeżeli zastrzężone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy,- strony zastrzegĄą dochodzenie odszkodowania

uzupełniającego.



§7

Wykonawc a udzięIa odbiorcy gwarancji pioducenta na dostarczony przedmiot umowy,

zobowiązując się ao .rr.r.rię.ia j*ie.azó"v.t wad na wJasny koszt w terminie 14 dni od

wezwania w formie pir"rrrn"j. Brak odpowiędzi w terminie 14 dni od wezwaniaoraznię

przystąpieirie przez *yr.-"n"*"ę do ich'usunięcia w określonym terminie uzasadniać będą

przemiennie prawo zńawraJą;ego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnYch'
'bądź wykonania zastępczego ń ńszt dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

§8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosujó się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

§9

wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności. 
§10

Ewentualne Spory mogące powstać na tle sto"sowania niniejszej Umowy Strony poddają pod

r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu,

§11

oświadczam, iż zgodnie z ustawą o o.ńnie danych osobowych wyrażam zgodę na

przetwarzani. ,.roń danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,

w jakim jest to niezbędne dla rea|izacji powyższego zadania,

§12

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, co strony

stwierdzaj ą zgodnymi podpisami,

Zamawiający Wykonawca


