
Opoczno dnia...........

UMOWA

Zawartaw dniu
W imieniu Gminy Opoczno reprezentowanąprzezz

p.o. Dyrektor Katarzyna Derewęda_Jankowska
Kryta Pływalnia 

'opocryńska 
Fala'' w Opocznie, ul. Biernackiego 4A; 26_300 Opoczno

NIP Gminy z 7 68-17'1,-7 5-7 5
zwanaw dalszej części umowy odbiorcą

a lirmą

Zwanej w dalszej części umowy Dostawcą.

s1
Dostawca zobowiązuje się dostarcryó odbiorcy zgodnie z wybranym zapytaniem ofertowym
następujące środki chemiczne na ogólną kwotę netto ;obowiązujący
podatek vAT 23oń ... ; cena brutto....................; słownie :.................

s2
Termin dostawy ustala się wg potrzeb zgłoszeniem telefonicznym, potwierdzonym
zamówieniem pisemnym nie później jak jeden dzień przed dostawą w okresie od dnia
02.01 2018 do dnia 31.12.2018 roku.
Miejsce dostawy Kryta Pływalnia,,opocryńska Fala'' ul. Biernackiego 4 A26-300 Opoczno.

$3
Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości określonej w dokumentacji
przetargowej (ilościowo i wartościowo).
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Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru na koszt własny. Zapłata za
przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy przelewem w terminie
21 dni od daty wystawienia faktury przez dostawcę.
Odbiorca oświadczao że jest płatnikiem vAT i posiada NIP - 768-171-75-75
Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem vAT i posiada NIP -

Strony zastrzegają sobie następujące kary o-l1o.,
l.Dostawc a zobowiązany jest do zapłaty kar. umownych :

' za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0r5 y" wartości brutto
zamawianej dostawy zakażdy dzień opóźnienia

. w przypadku odstąpienia od umowy przez dostawcę z przyczyn' za które ponosi
odpowiedzialność w rvysokości10 Yo wartości brutto niezrealizowanej umowy

2.odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
. w przypadku odstąpienia od umowy, za które ponosi odpowiedzialność odbiorca w

wysokości 10 oń wartości niezrealŁowanej umowy
ss

Dostawca dostarczy towar odpowiadający normom jakościowym, posiadający oryginalne
eĘkieĘ' karĘ charakterysĘki niebezpiecznego preparatu chemicznegq oraz preparatów
biobójczych.
Dostarczone opakowania środków chemicznych winny posiadać fabryczne oryginalne
nienaruszone plomby' w przeciwnym przypadku towar nie zostanie prryjęty pYzez odbiorcę.
Środki dostarczane w opakowaniach nie większych niż 30 kg.

s6
Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają zgody obydwu stron i mogą być dokonane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

s7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s8
Wszystkie spory mogące rvyniknąć z rea|izacii niniejszej umowy rozstrrygają sądy
powszechne właściwe dla siedziby odbiorcy.

se
Umowa została podpisana w dwóch egzemp|arzach dla każdej ze stron.
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