
zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr 08/12/ZP.2013
zawarta w  dniu ….......... 2013 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Buskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój,  NIP 655-197-07-14,  zwanym dalej  
Zamawiającym, reprezentowanym przez:  mgr inż. Mariana  Ragan – Dyrektora BOSIR
a
…...................................................................................................................................................... , zwanym dalej Wykonawcą,  
reprezentowanym przez: …................................................ .
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Remontu systemu dozowania chemii basenowej, 
obsługującego instalację uzdatniania wody, zasilającej basen rekreacyjny na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy 
w Busku-Zdroju”, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego.
2.  Odbiór przedmiot zamówienia wraz z certyfikatami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi w języku polskim odbędzie się 
w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony stosownym protokółem odbioru.  
3.  Wykonawca zobowiązany jest  do uruchomienia przedmiotu zamówienia i  przeszkolenia  personelu  wskazanego przez 
Zamawiającego. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 28-12-2013 r.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia lub wskazania podmiotu do obsługi serwisowej 
w okresie gwarancji oraz zapewnia obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym. 
2. Okresy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
3. Pozostałe szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, który zostanie przekazany Zamawiającemu przy 
dostawie przedmiot zamówienia.

§ 3
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kwotę  netto 
…...........................................................zł (słownie zł: ….........................................................), plus obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie podane w ust.  1 może być pomniejszone o wartość złomu użytkowego części  zdemontowanych przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 
3. Strony ustalają, że zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od daty 
jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje 
się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
4.    Wynagrodzenie  podane w ust.  1  obejmuje  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  przeszkolenia  personelu 
wskazanego przez Zamawiającego w zakresie  obsługi.

§ 4
1.  Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy  kar  umownych  za  nieterminową  realizację  przedmiotu  zamówienia 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2.  Roszczenia  o  zapłatę  należnych  kar  umownych  nie  pozbawiają  Strony  prawa  żądania  zapłaty  odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3.   Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji  i  rękojmi,  Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna w wysokości  0,5 % ceny przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego 
po ustalonym terminie, lecz nie więcej niż 5% ceny  przedmiotu umowy.
4.  Strony  uzgadniają,  że  w  przypadku  realizowania  umowy  niezgodnie  z  warunkami  technicznymi  i  jakościowymi 
(odbiegających  od  tych,  które  Zamawiający wymagał,  a  Wykonawca  deklarował  w ofercie)  Zamawiającemu przysługuje 
możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. Wskutek powyższego Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną w wysokości wynikającej z różnicy wartości uzgodnionej w ofercie i niniejszej umowie do wartości  
zaoferowanej przez kolejnego Oferenta, którego ofertę Zamawiający zmuszony będzie przyjąć.

§ 5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, 
a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu  powszechnego  właściwego  dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy i pieczęcie  Zamawiającego                                                                                                          Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy 


