
zał. nr 2 do zaproszenia

Umowa   Nr .../ .../ ZP.2017
zawarta w  dniu 31 marca 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. Mariana Ragana,
zwanym 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
1.    Nabywca  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  niżej  opisanej  usługi  polegającej  na:
„Wynajmie  2  sztuk  toalet  przenośnych  w  terminie  od  01.04.  2017r   do  30.09.2017r.  wraz  z  serwisem
we wtorek i piątek w każdy tydzień”, a w szczególności
(1) Serwisie toalet w każdy tydzień obowiązywania umowy, we wtorek i piątek  (opróżnianie, mycie i  odkażanie,
uzupełnianie wody, papieru i mydła).
(2) Przyjęciu ryzyka spalenia lub kradzieży przez Właściciela toalet.
(3) Montażu toalet spełniających niżej opisane wymagania:
     a) drzwi toalety o profilu zamkniętym,
     b) podłoga w toalecie przeciwpoślizgowa,
     c) muszla ustępowa z deską,
     d) pisuar,
     e) umywalka ze zbiornikiem na wodę,
     f) pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego,
     g) drzwi toalety zamykane z zewnątrz na kłódkę,
     h) zamek wewnętrzny z systemem „wolne / zajęte”, widocznym z zewnątrz toalety,
     i) dozownik na mydło w  płynie.
2.   Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  polisę  OC  z  zakresem  odpowiedzialności  pokrywającej
się z rodzajem prowadzonej działalności.     
3.    Prawa i obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Nabywcy.

§ 2
1.    Buski  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji,  zwany dalej  Odbiorcą  ustala,  że  wyżej  wymienione  toalety  przenośne
ustawione będą na Terenie Rekreacyjnym – SKATEPARK”,  przy ul. Kusocińskiego 1,  28-100 Busko-Zdrój. 
2.      Gmina Busko-Zdrój posiada dla obiektu opisanego w ust. 1 aktualną polisę ubezpieczenia OC,

§ 3
1.  Po  zakończonym  miesiącu  Nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  miesięczne  w  kwocie  netto
…............…............. zł (słownie netto: ….....……...................................… złotych), plus obowiązujący podatek VAT.
2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni
od daty jej dostarczenia do Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Odbiorcy.

§ 4
1.    Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.04.2017r.  do  30.09.2017r.
2.   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. 922 ze zm.).
3.   Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem.
4.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 5
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.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                                             Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:


