
Zał. nr 3 do zaproszenia

Umowa   Nr … / 2019 

na  pobór próbek wody i wykonanie badanie próbek wody
z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-zdroju

zawarta w dniu ... stycznia 2019 roku w Busku-Zdroju, pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,  28-100  Busko-Zdrój,  NIP:  655-187-96-46
–  reprezentowaną  przez  mgr  inż.  Mariana  Ragana  –  Dyrektora  Buskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji, ul. Grotta3A, 28-100 Busko-Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Nabywcą,  
a
…………………………………………………………………….………………...………..……….
NIP: ……………..,  reprezentowaną  przez  :……………………………...……………………….–
………………………………………..,       zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
1. Nabywca  oświadcza,  że  nieruchomości  pod  nazwą  Pływalnia  Miejska  im.  Stefana  Komendy
w Busku-Zdroju, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 490/15, 490/18, 492/6, 493/6, 494/1, 495/10, 496/5,
497,  498/1  -  obręb  06,  w Busku-Zdroju  przy  ul.  Grotta  3A,  stanowi  własność  Gminy Busko-Zdrój
i   na  podstawie  Decyzji  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  Nr  GNMW.6844.1.1.2012  z  dnia
18.07.2012r.  pozostaje  w trwałym zarządzeni  Buskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Busku-Zdroju,
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą.  
2. Na  podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.12.2016 r., udzielonego przez Burmistrza Miasta  i Gminy
Busko-Zdrój, Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju mgr inż. Marian Ragan
jest uprawniony do zawierania umów cywilno – prawnych, związanych z gospodarowaniem powierzonym
mieniem. 

§ 2.
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,
o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 tysięcy euro oraz w związku z przepisami
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  9  listopada  2015r   w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna
odpowiadać  woda na  pływalniach  (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  2016)  Nabywca  zleca,  a  Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamówienie pn: „Pobór próbek wody i wykonanie badanie próbek wody
z  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  w  Busku-zdroju”,  na  warunkach  określonych
w niniejszej umowie, tj:
(1) Rodzaj badań, ich  ilość i częstotliwość zawiera załącznik nr 1 do umowy. 
(2) Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………..stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
(3) Metodyki referencyjne analiz wody na pływalniach określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia
Ministra  Zdrowia z  9 listopada 1015r  w sprawie wymagań,  jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach ( Dz. U. z 2015r., poz. 2016).
(4) Pobieranie próbek i badania będą przeprowadzane począwszy od dnia …. stycznia 2018r.
(5) Pobór pobór  w przypadku badań wykonywanych w układzie  miesięcznym lub kwartalnym
należy  przeprowadzać  do  dnia  15  danego  miesiąca  lub  kwartału,  a  wyniki  powinny  być
przekazywane Odbiorcy w terminie ustawowym.
(6) Wykonawca  oświadcza,  że  laboratorium  w  którym  wykonywane  będą  badania  posiada
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra
zdrowia  z  dnia  9  listopada  2015  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  woda
na pływalniach  (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  2016),  przy zastosowaniu metodyki  referencyjnej  badań,
stanowiących  załącznik  nr  4  do  w/w  rozporządzenia.  Kserokopia  akredytacji  potwierdzona
przez Odbiorcę lub notariusza stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

§ 3.
1. Za  wykonanie  całości  zamówienia  w  okresie  obowiązywania  umowy  Wykonawca  otrzyma
łączne  wynagrodzenie  w  wysokości:  …………  zł  brutto   (słownie:  …………..…..….
…………………..), wraz z obowiązującym podatkiem  Vat.
2. Wynagrodzenie  określone  w   ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem
przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  a  w szczególności  koszt  poboru próbek wody,  transport
próbek wody z pływalni do laboratorium, wykonanie badania próbek wody, sporządzenie protokółu
z badań próbek wody i przesłania protokółu do Odbiorcy. .

                                                                                                                                                              1



3. Wykonawca za każdy miesiąc usługi wystawi faktury z uwzględnieniem cen zawartych w ofercie
i  ilości wykonanych badań w poszczególnym miesiącu.
4. Nabywcą  na  fakturze  jest:  Gmina  Busko-Zdrój,  ul.  Mickiewicza  10,  28-100  Busko-Zdrój,
NIP:  655-187-96-46.  W oznaczeniu  faktury  należy  wpisać:  Odbiorca  -  Buski  Ośrodek  Sportu
i Rekreacji, ul. Grotta 3A, 28-100 Busko-Zdrój.
5. Nabywca  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  „z  dołu”,  po  zakończeniu  każdego  miesiąca
wykonywania usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od
daty  dostarczenia  jej  Odbiorcy,  z  ustawowymi  odsetkami  w  przypadku  uchybienia  terminu
płatności.
6. Wynagrodzenie  podane  w   ust.  1  jest  niezmienne  przez  cały  kres  obowiązywania  umowy,
przy czym wysokość podatku od towarów i usług VAT regulują przepisy aktualne w tym zakresie. 

§ 4.
1. Osobą  odpowiedzialną  za  realizacje  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest:  Pan  /  Pani
…………………………………………......tel: ……………..e-mail: ………………………
2. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy  ze  strony  Odbiorcy  jest  Kierownik  Sekcji
Techniczno – Gospodarczej Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tel: 41 370 51 53.

§ 5.
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia … stycznia 2019r. do dnia … grudnia 2019r. 

§ 6.
1. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę,  lub  odstąpienia  od  umowy   przez
Odbiorcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Nabywcy  przysługuje  kara  umowna
w wysokości 10 % łącznej wartości umowy, określonej w §3 ust. 1 umowy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,
Wykonawcy przysługuje kara  umowna w wysokości  10 % łącznej  wartości  umowy,  określonej
w §3 ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca  pokrywa  wszelkie  ewentualne  szkody  i  straty  powstałe  w  wyniku  niewłaściwie
wykonanej usługi, a także zaniedbania jej wykonania.

§ 7.
1. Strony dopuszczają możliwość  zmiany postanowień  umowy w zakresie zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT.
2. Odbiorca  ma  prawo  zwiększyć  ilości  asortymentu  w  poszczególnych  pozycjach  przedmiotu
zamówienia, a Wykonawca w przypadku takich zmian będzie stosował ceny zapisane w Ofercie.

§ 8. 
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 Nabywcy.

§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch (  2  )  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 )  egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                          Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:
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