
Projekt umowy  nr ZOC/DPSNWE/………../2020

zawarta w dniu  ………………….  w Nowej Wsi Ełckiej pomiędzy:
Powiat Ełcki, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, NIP 848- 182 – 73 – 19,  reprezentowanym przez Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej – Stanisława Litmana przy udziale Głównego Księgowego – Krzysztofa
Leszczyńskiego                                                                                      
zwanym Kupującym

a
….............................................................................
reprezentowanym przez: …..............................
zwanego dalej Sprzedawcą

§ 1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  ustalenie  warunków  współpracy  pomiędzy  Sprzedawcą
i Kupującym w zakresie Zakupu i dostawy rękawic dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
w związku z epidemią koronawirusa określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1
do umowy zwanych dalej wyrobami.

2. Strony ustalają, że ilości asortymentu nie są wiążące dla Kupującego.  

§ 2
Składanie i potwierdzanie zamówień.

1. Sprzedaż  wyrobów  Kupującemu  następować  będzie  poprzez  złożenie  Sprzedawcy  przez  Kupującego
zamówienia na wyroby i potwierdzenie tego zamówienia przez Sprzedawcę. W zamówieniu będą określone:
asortyment, ilość i proponowany termin dostawy wyrobów.

2. Jeżeli  potwierdzając  zamówienie  Sprzedawca  zaproponuje  inny  termin  dostawy,  niż  wskazany
w zamówieniu, obowiązuje termin zaproponowany przez Sprzedawcę, chyba, że Kupujący tego samego
dnia,  w  którym  otrzymał  takie  potwierdzenie  zamówienie  złoży  sprzedawcy  swój  sprzeciw.  W  razie
złożenia sprzeciwu potwierdzenie zamówienia jest bezskuteczne.

3. Złożenie zamówienia, potwierdzenie zamówienia, lub złożenie sprzeciwu, o którym mowa wyżej,  może
nastąpić w formie pisemnej, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

§ 3
Dostarczanie wyrobów Kupującemu.

1. Sprzedawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  Kupującemu  zamówione  wyroby  w  terminie  określonym
w potwierdzonym zamówieniu, z zastrzeżeniem §2 ust. 2.

2. Koszty transportu wyrobów poniesie Sprzedawca.
3. Dostawa  wyrobów  będzie  następowała  do  zakładu  Kupującego  (  19-321  Nowa  Wieś  Ełcka

ul.  Lipowa  1).  Do  obowiązków  Sprzedającego  należy  także  wniesienie  przedmiotu  dostawy,  przez
pracowników  Sprzedającego,  do  pomieszczenia  wskazanego  przez  upoważnionego  pracownika
Kupującego, magazyn przemysłowy.

4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dostarczonych mu zgodnie z umową wyrobów oraz pokwitowania
odbioru.

§ 4
Jakość wyrobów dostarczanych Kupującemu.

1. Sprzedawca  zobowiązuje  się,  że  dostarczone  Kupującemu  wyroby  będą  odpowiadać  wszelkim
obowiązującym warunkom wprowadzenia do obrotu i używania.

2. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad Kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie sporządzić i
dostarczyć Sprzedawcy protokół reklamacji sporządzony w formie pisemnej, zawierający szczegółowy opis
stwierdzonych braków lub wad.

3. W razie uzasadnionej reklamacji jakościowej Sprzedawca zobowiązany będzie na własny koszt wymienić
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wyroby wadliwe na wolne od wad w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
4. W razie  uzasadnionej  reklamacji  ilościowej Sprzedawca zobowiązany będzie  na własny koszt  uzupełnić

dostawę w terminie  wskazanym przez Kupującego.

§ 5
Ceny i terminy płatności.

1. Cenę netto sprzedaży wyrobów określa Załącznik nr 1 do umowy (Formularz Ofertowy ). Cena netto będzie
powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.  

2. Kupujący zobowiązuje  się  zapłacić  Sprzedawcy cenę  za  sprzedane  wyroby w terminie  30  dni  od  daty
wystawienia faktury.

3. Kupujący  zobowiązuje  się  zapłacić  Sprzedawcy  cenę  za  sprzedane  wyroby  na  rachunek  bankowy
Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT.

4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania
faktury.

5. Sprzedawca będzie wystawiał faktury VAT w sposób następujący :
        Nabywca : Powiat Ełcki, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP: 8481827319
        Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka
      i  dostarczyć  ją do siedziby Domu  Pomocy  Społecznej, ul. Lipowa 1, 19 - 321 Nowa Wieś Ełcka.

§ 6
   Obowiązek zachowania tajemnicy.

Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji   technicznych,  technologicznych,
handlowych,  organizacyjnych  lub  finansowych  dotyczących  drugiej   strony,  powziętych  w  związku
z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących wysokości obrotów, cen, upustów,
bonusów, dostawców i odbiorców,  stanów  zapasów.

§ 7
Okres obowiązywania umowy.

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 11.12.2020r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Z  chwilą  zawarcia  niniejszej  umowy  zostają  rozwiązane  wszelkie  inne  umowy  pomiędzy  stronami

regulujące warunki sprzedaży wyrobów.

§ 8
Rozstrzyganie sporów.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygać sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Kupującego.

§ 9
Zmiany i uzupełnienia umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10
Egzemplarze umowy.

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej
ze stron. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

SPRZEDAWCA                                                                              KUPUJĄCY
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