
Projekt umowy

UMOWA kupna-sprzedaży nr " ",l202t

Zawarta w dniu ..... w Strzelcach Opolskich pomiędzy: Powiatem Strzeleckimo

reprezentowanym przez Jolantę 
^ 
osuch, dzia|ającą na podstawie upoważnienia

wydanego przez Złrzą.d powiatu Strzeleckiego " 
d"iu 08,12,2016r, Dyrektorowi DpS

w Strzelcach Op. z fi|ią w Szymiszo*i, i litt y_X".,lyi^ll,Strażacka 8, 47-100

§1

l.ZamawiĄący udziela niniejszego zamówienia na podstawie Zarządzenia nr IIl20ż1

Dyrektora Domu ro*o.yspoiecńej wStrzelcachop. irlrą wSzymiszowieifiliąwLeśnicy

w sprawie ustalenia regrri#irr., ldzielania ru^o*r"i, których wartośó nie przekracza kwoty

zasadach: 
^---:^---:^ ^i^ l^ofąlnzrrń ąqońvment wła ' na swój kosztii wvto"u*ca zobowiązuje się dostarczyc asortyment.*l?ity* transportem r

ao lPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka 2, w godz, E""-l)",

2) wykonawca wydaje dostarczany asortyment lrzedstawicielowi zamawiĄącego, który go

prze|icza,rp.u*d"ulutósZ,1,52r.o"dzenia,termin gwarancji oraz zgodnośó z zamówieniem,

3) Dostarczony towai powinien mi,eć.6 miesięczny okres gwarancji,

4) Wykonaw 
"u 

,up:u*iia dobrą jakośó asortymentu obejmującą min, braki uszkodzeń,

S)Zamawiający żąda dostarczeniu uttuuńyc}r kar1 charakterystyki wszystkichwymaganych

produktów chemicznych, które m]rszą byó dostar czonę z towarem w dniu dostawy; jeżeli

wykonawca ich nie przedŁoży płatnośó faktur zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia

wszystkich wymaganych kaft,

6)Wykonaw.u g*urńuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania

umowy. 
§2

1.Termindostawy ustala się do dnia 08,I1rżO2tr,

ż.przedłvżenie umownego terminu realizacj imożęnastąpić w wypadku rozszęrzęnia zakresu

130 OOOzłotych netto.

ż. Przedmiotem umowy jest dostawa

Społecznej w Strzelcach Op, z fi,Itą w

umowy.
3.Ustalęnię nowęgo
stosownego aneksu w

chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy

Szymiszówii i ntą w Leśnicy ul, Strażacka 8 na

terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia

formie pisemnej.

§3

LZapłata Ia rzecz Wykonawcy za dostar"róny asortyment nastąpi według cen zawartych

w formularzu cenowym złożonym wraz z ofórtą w formie przelewu w terminie 14 dni

od daty doręczenia przęz Wykonawcę faktury VAT,

2. Faktury za dostarczony asortyment będą następująco wskazywaó Nabywcę i Odbiorcę,

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

41-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-9ż8



$lfilr-ocy Społecznej w Strzelcach op. z frlią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op,

3. Faktury będą aostar "rin" 
do odbiorcy tj. D_oT, pomocy Społecznej w Strzelcach

op.zfilią w Srymiszowie i frlią * i.jni.y, ul.Strażacka 8, 47_100 Strzelce op,

4. płatnikiem faktur za dostarczorry uroJ}* "łtbędri"Dom 
PornocY SPołecznej w Strzelcach

Óp., nrią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,

5.Zarlawiający inform uje,żekorzystaznJstępującej_Platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzyŃa pEppol ;"ń; DpSSTRZE|óE, ponadto dopuszc,a się przyjmowania innych

dokumentów elektron icztych niż faktura ustrŃturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumienia w tym zŃesie, potwierdzonego stosownymi postanowieniami umowy o

r ea\izac1 ę zadania publiczne go,

§4

1. Faktura określająca cenę zakupu na kwotę """"", """"",zlbrutto wystawronaprzez

Wykonawcę płatna u| dzie'przele*.* * terminię 14 dni od daty doręczenia faktury,

Ż'Wrazięnieuregulowanianaleznościwterminiedostawca.ndriczyodsetkiustawoweod
wartości faktury.

§5

1.W wypadku wystąpienia po stronie *yt on#, y przeszkód uniemożliwiających przystąpienie

do zadaniaumówionego przedmiotu ńowy, ciĘy na wykonawcy obowiązekniezwłoczfięgo

zawiadomienia DpS z podaniem prry"ryn Ź*łot,i _* wypadku nie dokonania przedmiotowych

c"yn roS.i wykonawca pozostaje w zwłoce,

2.w wypadku wystąpienia po stronie pps przeszkód uniemożliwiających przystąpienie do

odbioru umówionego przedmiotu umowy lub odmowy. przys]apienia do niego bez podania

przyczyft,*yt or.u,u-* 
'ruyrnu"ry Dpś Jóau,to*y termin odbioru, a po jego bezskutecznym

il]y;il"kona j edno stronne go sp orządzeti a protoko łll zdavł czo _ o dbi orc ze go,

§6

1.strony ustalają odpowiedzialnośó_ za niewykinanie lub nienależyte wykonante zobowiązań

umownych * ror.nió kar umownych w nastęPującYch wYsokoŚciach:

1) Wykonawca płaci odbiorcy kary umowne ,

a) zazwłokęww}konaniuprzedliotrr.r.o*ywwysokościO,fńwynagrodzeniazaptzedmiot
umowyzakaŻdy'dzienzwł^oki,niewięcejjedna|nizdowysokoŚci10%
b) za zwŁokę * 

"rrrnię.iu 
wad stwieńźony ch przy odbio,"" lub w okresie gwarancji w

wysokości 0Jo^wynagrodz entazaprzedmiotumowy zakażdy dziefizwłoki licząc odterminu

,rŚtulorr.go na usunięcie wad;

c) z ty,tułu odstąpienia od umowy z winy dostawcy w wysokoś ci l0 Yo wynagrodzenia Za

przedmiot umowy.

ż) Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy i*iny odbiorcy w wysokości l0 oń wynagrodzenia za

przedmiot umowy.

ż.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również niedostarczenie przez

wykonawcęwszystkichwymaganychkartcharakterystykiwrazZdostarczanymtowarem.



3. Jężę|\ zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wY{ku.niewYkonania 1Ń

nienależy,tegowykonaniaumowy'-.t,onyzastrzegĄądochodzenieodszkodowania
uzupełniającego.

§7

Wykonawc a lldzięIa odbiorcy gwarancji pioducenta na dostarczony przedmiot umowy,

zobowiązując się j" ,r""ię.i; ,t*J;;"yii,_*"a na własny koszt 1tęrminie 14 dni od

wezwania w formie pisemnej. Br"k J;;;ł"l * terminie,ro ul]_:Ł,:,,".:un,u oraz nię

przystąpieni " 
prr"ł{;o;-Ń.ę ao i"rr,.rr,rrrię"ia w określonym terminie uzasadniać będą

przemienni" pru*o żńłia:ąć.go ao-ao.r, oirenia odszkodowaria na zasadach ogólnych'

bądz wykonania,u"'w;"eo"ń roszt dostawcy, z zastrzeżęniem ust, 3,

§8

W sprawach nieuregulowanych Umową stosu;3 się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,

§9

i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
Wszelkie zmialy
nieważności,

Ewentualne spory mogące powstaó

r ozstrzy gnięcie właściwe go S ądu,

§10
na tle stJsowania niniejszej umowy strony poddają pod

§11

oświadczam , iż zgodnre z ustawą o o.ńnie danych osobowych wrażam zgodę na

przetwarzanie moicir Jurry.t orobo*y.h 
-ławartych 

w formularzu ofeńowYm w zakresie'

i; *ńjest to "i;bń;, dla rea|izacji powyższego zadania,

§12

Niniejszą Umowę sporządzono w dwócń jednobrzmiących egzemp|arzach, co strony

stwieidzaj ą zgodnymi podpisami,

Zamawiający
Wykonawca


