
zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu …............................................ 2017 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,   28-100  Busko-Zdrój,   NIP  655-187-96-46  –  reprezentowaną  przez:
Dyrektora  Buskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  ul.  Grotta3A,  28-100  Busko-Zdrój  –  mgr  inż.  Marian  Ragana,
zwaną dalej Nabywcą,
a
….............................……………………...………………………………….……………………………………………………….....… ,
reprezentowanym przez: ….........................……………………..........…, zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
(Zarządzenie  nr  221/2016  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  22.12.2016r.),  w  trybie  zapytania  ofertowego,
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
Nabywca  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnej  sprzedaży  wraz  z  dostawą  środków do uzdatniania wody
basenowej, zwanych dalej chemią basenową, dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwanego dalej Odbiorcą,
zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Odbiorcę.

§ 2
1.  Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności  na dostarczaniu przez Wykonawcę do magazynu
Odbiorcy niżej wymienionej chemii basenowej w cenach stałych obowiązujących w całym okresie obowiązywania umowy, tj:
     a)  6400,00 kg podchloryn  sodu–stabilizowany                                                           w cenie netto    …………...... zł/kg. 
     b)  4300,00 kg korektora PH–minus                                                                              w cenie netto   ….................. zł/kg. 
     c)  1800,00 kg koagulantu                                                                                             w cenie netto     ..................... zł/kg.      
     d)   660,00 kg środka przeciw glonom i algom (występującymi w wodzie basenowej),  w cenie netto  …................... zł/kg.    
2.  Odbiorca  ma prawo  zmieniać  (zwiększyć  lub  zmniejszyć) ilości  asortymentu  w poszczególnych  pozycjach  przedmiotu
zamówienia, a Wykonawca w przypadku takich zmian będzie stosował ceny zapisane w pkt 1.
3.  W  przypadku  ewentualnego  nie  złożenia  zamówienia  na  pełny  zakres  asortymentu  objętego  ofertą  Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.   

§ 3
1.  Po  każdorazowej  dostawie  Nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  wyliczone  na  podstawie  ilości  towaru
dostarczonego do Odbiorcy razy ceny netto w zł/kg (słow.: złotych polskich za 1 kg), plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Strony  ustalają,  że  zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  wystawionej  przez  Wykonawce,  w  terminie  do  14  dni
od  daty  jej  dostarczenia  do  Odbiorcy,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,  wskazany  na  fakturze,  przy  czym
za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Nabywcy.

§ 4
1.  Wykonawca zobowiązany jest do:
  1)  sukcesywnego dostarczania zamówionej  chemii  basenowej,  w trwale zamkniętym fabrycznym opakowaniu,  z plombą
gwarantującą  oryginalność  produktu  oraz  datą  przydatności  i  nazwą  środka,  wg  asortymentu  oraz  ilości  zgłoszonych
w zamówieniu, a także jakością wymaganą przez Odbiorcę,
   2)  dostarczania zamówionej chemii basenowej do miejsca magazynowania, wskazanego przez Odbiorcę,
   3)  odbioru na własny koszt pustych pojemników po chemii basenowej .
2.  Za dzień dostarczenia do Odbiorcy zamówionej chemii basenowej uważa się dzień, w którym chemia basenowa został
odebrany przez osobę wskazaną przez Odbiorcę.
3.  Wykonawca dostarczać będzie  chemie basenową w dniach  uzgodnionych z  Odbiorcą,  na własny koszt  oraz własnym
transportem, w terminie do 4-ch dni od dnia zamówienia telefonicznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Odbiorcy wraz z dostawą atest PZH oraz kartę charakterystyki produktów
będących przedmiotem dostawy.
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania badania chemii basenowej w Instytucie Chemii Przemysłowej
w Warszawie albo innym merytorycznym Instytucie lub Wyższej Uczelni w Polsce. W przypadku stwierdzenia rozbieżności
pomiędzy chemia basenową dostarczaną a zaoferowaną w ofercie Wykonawca poniesie koszty wykonania badania.

§ 5
1.  W przypadku wystąpienia wad jakościowych w dostarczonej chemii  basenowej Odbiorca prześle Wykonawcy pisemną
reklamację  faxem  lub  e-mailem.  Wszelkie  reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  4  dni  od  daty  wysłania  reklamacji
do Wykonawcy.
2.  Brak odpowiedzi w terminie podanym w pkt. 1 oznaczać będzie uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
3.  W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest wymienić bezpłatnie wadliwą chemię basenową na wolną
od wad, a w razie braków ilościowych dostarczyć bezpłatnie brakującą ilość w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
4.   W przypadku dostarczenia chemii  basenowej  objętej  gwarancją producenta,  Wykonawca zobowiązuje się  zastępować
Nabywcę w jego roszczeniach z tytułu wadliwości dostawy.

§ 6
1.   Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  okres  od  dnia  ….......................  do  dnia  31.12..2017  roku,  z  możliwością
jej rozwiązania  przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem .
2.   Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3.   Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji  Umowy następować będzie wyłącznie na zasadach określonych
ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 926 ze zm.). 
4.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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 Nabywcy.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                                                                                                       Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:


