Umowa Nr. ………………………..……..

DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH (CHEMII BASENOWEJ) NA
POTRZEBY BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY PŁYWALNI RAWSZCZYZNA
UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM W 2021 R.
zawarta w dniu
……………...2021 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy:
Zleceniodawcą którym jest Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą ul. Świętokrzyska 11, 27-400
Ostrowiec Św., którą reprezentuje
Piotr Węglewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na mocy upoważnień
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Nr IV/533/2017 z dnia 11.10.2017 r. i Nr
V/36/2021 z dnia 08.01.2021 r. zwaną dalej
Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”,

§1
1. Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą basenów zewnętrznych przy Pływalni
„Rawszczyzna”, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Mickiewicza 32.
2. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem
identyfikacyjnym NIP: ………………… i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
3. Upoważnia się Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez ich podpisywania przez
Zamawiającego.

§2
Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do zrealizowania dostawę :
1. Środków chemicznych do korekty parametrów wody w basenach zewnętrznych:
a) PolaClear – 1 100 litrów;
b) PolaOxyd – 300 litrów.
2. Środki będące przedmiotem umowy, mogą być dostarczane sukcesywnie w ilościach
wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu .

§3
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w
§2, zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą, wynosić będzie ………………….. zł netto ( słownie:
……………………………………………………………………………… złotych i 00/100).
2. Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg
stawki 23 % w kwocie ……………….. zł ( słownie: …………………….. złotych i 00/100).
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosić
będzie ……………… zł brutto ( słownie: ………………………………… złotych i 00/100).

§4
1.Dostawy realizowane będą niezwłocznie od złożenia zamówienia.
3. Ceny produktów zawierają koszty transportu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w wyjątkowych przypadkach zamówienia, gdzie
Dostawca zobligowany będzie 1 dniowym terminem realizacji.

§5
1.Dostawa będzie realizowana na Pływalnię „RAWSZCZYZNA” przy ul. Mickiewicza 32.
2 Miejsce dostawy potwierdzane będzie każdorazowo podczas składania zamówienia.
3.Osobą uprawnioną do odbioru przedmiotu dostawy z ramienia Zamawiającego jest: Kierownik
Pływalni Krzysztof Przygoda – lub osoba przez niego wyznaczona.
4.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie potwierdzenia złożonego przez przedstawiciela
Zamawiającego wymienionego w ust. 3.

§6
1.Podstawą do wystawiania faktur jest potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 5 ust.4.

2.Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę powinna wskazywać:
1) jako nabywcę - Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45,
2) jako odbiorcę - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Świętokrzyska 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3.Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur wynosi 14 dni od dnia otrzymania
faktury.
§7
1.Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczane materiały.
2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych w dostarczonym przedmiocie
zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu niezwłocznie nie dłużej
jak w ciągu 2 dni roboczych.

§8
Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Dostawcy lub rozwiązania firmy,
b)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c)Dostawca przerwał realizację dostaw lub nie realizuje ich zgodnie z umową,
d) Dostawca opóźni się z dostawą materiałów ponad 7 dni.
2. Dostawca może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru materiałów,
b) Zamawiający ogłasza upadłość lub rozwiązanie firmy,
c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
z podaniem uzasadnienia.

§9
W zakresie
Cywilnego.

nie uregulowanym

niniejszą

umową

zastosowanie mają

przepisy Kodeksu

§10
W razie sporu zaistniałego na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia tego
sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§11
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.08.2021 roku.

§12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dostawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego
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