UMOWA

zawarta w dniu .................... roku w Ożarowie , pomiędzy :
KRYTA PŁYWALNIA "NEPTUN" , 27- 530 Ożarów , ul. Ostrowiecka 4A ,
 zwaną w dalszym tekście umowy "Zamawiającym" reprezentowaną przez : 
 Zbigniew Mistrzyk  -  Kierownik
A	............................................................................................
............................................................................................
zwaną w dalszym tekście umowy "Dostawcą" reprezentowaną przez :
............................................................................................
następującej treści:
§ 1
	1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy środków chemii basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni "NEPTUN" w Ożarowie na podstawie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dnia ...............................
	2. Przedmiot dostawy określony jest szczegółowo w ofercie dostawcy.
§ 2
	1. Dostawy będą realizowane przez cały 2007 rok w okresach miesięcznych.
	2.  Zamawiający określi terminy i wielkości dostaw zamawianego towaru, zgodnie z potrzebami.
	2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt w ilości określonej przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty otrzymania zamówienia.
§ 3
	1. Rozliczenie przedmiotu umowy dokonane będzie fakturami VAT wystawionymi za  dostarczony przedmiot zamówienia, płatne przelewem na konto wskazane przez Dostawcę na fakturze, w terminach ustalonych w ustępie 4 niniejszego §. Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto 60.000 EURO ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy EURO).
	2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot dostawy.
	3. Za termin zapłaty faktury VAT przyjmuje się  potwierdzenie przyjęcia przelewu do realizacji przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 
	4. Ustala się 14 dniowy termin regulowania należności licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
	5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 863-15-78-497.
	6. Dostawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP .................................. 	
	7. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
§ 4
	1. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Dostawca zobowiązany jest odebrać wadliwe wyroby lub materiały w celu ich wymiany na wolne od wad w  terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji na koszt własny. 
	2. Dostawca dostarczy Zamawiającemu stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia oraz karty charakterystyk substancji na dostarczany towar.




§ 5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary umowne: 
	1. Z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto, ceny ofertowej.
	2. Za opóźnienie w  wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
§ 6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 7
	1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
	2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 8
	1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, kodeksu Cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
	2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
	3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Dostawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9
	Umowa zostaje zawarta na okres od .....................  do .........................
§ 10
	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 11
	Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
	Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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