Z,ałącmknr 3
Opocmo dnia..

UMOWA
Zawaftaw dniu
W imieniu Gminy opoczno reprezentowarLąprzez:
Dyrektor Kal*łrzyna Derewęda- Jankowska
Krfia Pływalnia,,opoczyńska Fala'' w opocmie, ul. Biernackiego 4A;26-300 opoczno
NIP Gminy : 7 68-17 I -7 5-7 5
m,Ianaw dalszej części rrmowy odbiorcą
a firrną

Zwanej w dalszej części umowy Dostawcą.
$1

Dostawca zobowią-zuje się dostarczyć odbiorcy zgodnie z wybranym zapytariem ofenowym
następujące środkichemiczne na ogólną kwotę netto .......
...... ;obowią^lJący podatek
VAT 8%....
.., podatek vŃ 23%..
........; cena brutto
słownie

Lp. Nazwa handlowa produktu

Ilość

wkg

Cena
jednostkowa

Wartośćneffo

Staułka

VAIw%

Warfość
brutto

1

2.
J.

4.
5.
6.
7.

Razem

l.
2.

poz:14

$2

Termin dostawy ustala się wg potrzeb zgłoszeniem telefoniczrrym, potwierdzonym
zamówieniem w formie elektronicznej (do 3 dni) w okresie od dnia 02.01 2020 do dnia

31.12.2020 rokltt.
Dostawa i transport asorlymentów aealizowana będzie do siedziby Zamawtajcego tj. Kryta
Pływalnia,'opocą/nska Fala''; ul. Biernackiego 4Ą 26-300 opocaro w dniach i godzinach
pracyAdministacji Zamaitajcego tj. od poniedziałku do piątkrr 7:3O _ 15:30

3. Ceny podane w ofercie

ąstałe ptzez

cĄ

okres trwania rrmowy
$3

1. Strony ustaĘą wynagrodzenie Za przedmiot umowy

2.

3.

dokumentacj

i przetargowej (ilościowo i wartościowo).

w

wysokości określonej w

Dostawca zobowią3any jest do dostarczenia zamówionego towaru na koszt własny. ZapŁata
za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy przelewem w
terminie 21 dni od daĘ otrzymania towaru i otrąłnania faktury wystawionej przsz,
dostawcę.
odbiorca oświadcząże jest płatnikiem vAT i posiada NIP _ 768-17I-75-75
Dostawca oświadcząże jest płatnikiem vAT i posiada NIP $4

Strony zastzegająsobie następujące kary umowne:
l.Dostawca zoboitązanyjest do zapław kar umownych:
za opóźnienię w dostawie przedmiofu umowy w wysokoŚci 0,5 oń wartości brutto
zamawianej dostawy za kaŻdy dzień opóźnienia
w przypadku odsĘtienia od umowy przez dostawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialnoŚć w wysokości 10 oń wartości brutto niezrealizswanej rrmowy
2.odbiorca zobowiąpany jest do zapłaty kar umownych:
w przypadku odsĘlienia od umowy, z-a które ponosi odpowiodzialność odbiorca w
wysokości10 % wartoscinleneallzowanej umowy

'

$s

Dostawca dostarczy towar odpowiadający nonnom jakościowym, posiadający oryginalne
eĘkieĘ' karty charakterysĘki niebezpiecznego preparafu chemiczrego, oraz preparatów
biobójczych.
Dostarczone opakowania środków chemicznych winny posiadać fabryczne oryginalne
nienaruszone plomby, w przeciwnym przypadku towar nie zostanie pruy'jęty przez
odbiorcę.
J. Wszystkie opakowania asoĘmenfu muszźŁ posiadać etykiety w języku polskim wraz z
nazwąproduktu' instrukcją Wcia ibe ieczsństwa ich stosowania, pojemnosciąoruz daĄ
produkcji z okresem ważrości.
4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych asoĘmentu, braków ilościowych lub w
przypadku dostarczenia asoĘmentów przeterminowanych, zwietrzaĘch, ńenadajcych się
do użycia Zatnawitajcy niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Dostlawcę o tym fakcie
drogą elektrończną5. Dostawca zobowizanyjest do uzupeŁrienia braków ilościowychi do wymiany wadliwego
asortymentu na wolny od wad i jego odbiór od Zamawtajcego w terminię 3 dni od
z$oszenta. na własny koszt.
6. Srodki dostarczane w opakowaniach nie większych niż 30 kg.
7. Zamauńajcy nie jest zobowizany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy
nie przysługują rcszszetia odszj<odowawcze z ffiltu niewykorzystania maksymalnej ilościi
wartości zamówienia
1.

$6

Wszystkie nntarty w treścirrmowy wymagają z.gody obydwu stron i mogąbyć dokonane wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem niewaŹności.
$7

W sprawach nieuregulowanych niniejsząumowąmajązastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie spory mogąpe wp*nąe
'
właściwedla siedziby odbiorcy.
Umowa

zo*tuł"poąi*"' w dwóch

ODBIORCA

z

$8

tealizacji niniejszej umowy rozstrzygają sądy 1nwszechne

$e
egzemplarzach dlakaŻlej ze sron-

DOSTAWCA

