
-projekt umowy- 

UMOWA  nr ..../01/2022 
 

zawarta w dniu …...01.2022 r., w Strzyżowie pomiędzy: 

Gminą Strzyżów, z siedzibą: 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5 NIP 819-15-62-982, 

reprezentowana przez Pana  mgra inż. Wiesława Chlipałę – dyrektora Centrum Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, na podstawie pełnomocnictwa nr  83/20 z dnia 1 

czerwca 2021 r., zwanym dalej w treści umowy Nabywcą 

 

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

Panem/Panią ................................... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

................................ z siedzibą: .............................................., wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej pod numerem ................................, prowadzonej przez 

........................  NIP .......................  REGON  ..............................,  zwanym dalej w treści 

umowy Wykonawcą 

w wyniku  dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania  ofertowego o następującej 

treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii basenowej.  

2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – szczegółowa kalkulacja cenowa 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej pomocy i doradztwa w prowadzeniu basenu 

w zakresie uzdatniania wody basenowej, tj. szybka i skuteczna dezynfekcja w  przypadku 

wystąpienia bakterii w wodzie basenowej, bezpłatna kalibracja fotometra firmy Lovibond 

dwa razy w okresie trwania umowy, oraz bezpłatny przegląd instalacji basenowej                   

w okresie przerwy technologicznej. 

§2 
Warunki dostawy 

1. Dostawa odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych towarów przed 

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych 

opakowaniach producenta.  

2. Dostawa odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia własnym środkiem transportu 

Zamawiającemu towarów w asortymencie i cenach jak  w ofercie cenowej (szczegółowa 

kalkulacja cenowa), stanowiącej załącznik nr 1. 

4. Dostawy odbywać się będą w uzgadnianych na bieżąco wielkościach i asortymencie – 

loco kryta pływalnia Zamawiającego Strzyżów, ul. Polna 1. 

5. Rozładunek i wniesienie chemii basenowej do wskazanych pomieszczeń magazynowych 

Zamawiającego dokonane będzie przez Wykonawcę pod nadzorem pracownika 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawianego towaru w terminie 5 dni 

roboczych od daty otrzymania zamówienia, 

§3 
Warunki zapłaty 

1. W cenach jednostkowych zgodnie z ofertą zawierają się wszelkie koszty związane 

z dostawami towarów loco kryta pływalnia (transport, ubezpieczenie, opłaty podatkowe 

i inne czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw), 



2. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany 

stawki VAT a co za tym idzie kwoty podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian. 

Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Zamawiający nieprawidłowo ustalił stawki 

VAT w ofercie, w takim wypadku skutki nieprawidłowego wskazania stawki podatku 

obciążają wyłącznie Wykonawcę. Nie dotyczy to przypadków zawyżenia stawki VAT  

w ofercie. W przypadkach wątpliwości co do wysokości stawki. 

3. Łączna kwota zamówienia wynosi netto ……………. zł  (słownie: ………….. złote 

00/100 ) + podatek VAT w kwocie ….. zł  (VAT 23%) (słownie: ……. złote 00/100)                                                                                                                     

łącznie: brutto ……………. zł (słownie: ………………….. złotych 00/100). 

4. Zapłata powyższej kwoty będzie następować  transzami po zrealizowaniu częściowego 

zamówienia, w terminie  21 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku: ……………………………….                                                                

 

 

 

                               

numer  rachunku  bankowego* 

 

5. Terminem płatności jest dzień przelania środków z konta Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy powstaną różnice czy to pomiędzy ilością towaru odebranego a towaru 

wskazanego na fakturze, czy to pomiędzy ceną na fakturze a w załączniku nr 1, 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności do czasu wyjaśnienia różnic. 

Wykonawca obowiązany jest wówczas wystawić korektę faktury, a termin płatności 

biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia (w zakresie 

10%) ilości towaru, określonej w ofercie cenowej (szczegółowej kalkulacji cenowej)             

– zał. nr 1. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamówień dodatkowych, nie 

przewidzianych w zapytaniu ofertowym  i ofercie cenowej (szczegółowej kalkulacji 

cenowej), będącej załącznikiem nr 1. 

9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do ograniczenia maksymalnej ilości towaru, 

określonej w ofercie cenowej (szczegółowej kalkulacji cenowej). Powyższe nie stanowi 

podstawy ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niezrealizowania  przez 

Zamawiającego pełnej ilości chemii basenowej, stanowiącej przedmiot umowy. 

10. Sposób wystawiania faktur: Nabywca: Gminą Strzyżów, 38-100 Strzyżów, ul. 

Przecławczyka 5 NIP 819-15-62-982, Odbiorca faktury: Centrum Sportu Turystyki i 

Rekreacji w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów. Adres do korespondencji: 

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów 

§4 
Cena w okresie obowiązywania umowy 

1. Ceny jednostkowe netto zgodne z ofertą cenową (szczegółową kalkulacją cenową) 

Wykonawcy nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 

2. Zmiana cen może nastąpić tylko w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany wysokości cen urzędowych, 

b) w przypadku zmian stawek podatku VAT, w takim przypadku zmianie ulega tylko 

cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. 

3. Zmiana ceny określona w ust. 2 nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego wysokość cen urzędowych lub zmieniającego stawkę podatku VAT. 

4. W przypadkach zmian cen, określonych w ust. 2 w terminach wskazanych w ust. 3 nie 

wymaga się zmiany niniejszej umowy. 



§5 
Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres od ……-01-2022 r.  do 31-12-2022 r. 

§6 
Reklamacja 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar odpowiadać będzie normom 

jakościowym oraz będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Towar nieodpowiadający normom jakościowym, lub posiadający wady fizyczne, 

zakwestionowany w dostawie przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej 

telefonicznie lub pisemnie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznej, tj. w ciągu 3 dni roboczych wymiany wadliwego towaru własnym 

transportem i na własny koszt. 

§7 
Postanowienia ogólne 

1. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań 

umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach wynikłych z Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień umowy oraz niezgodności 

dostarczonego produktu z SIWZ. 

§8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych                             

w następujących wypadkach i w następujących wysokościach: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia              

(nie mniej niż 20 zł), 

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5% 

wartości zareklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia (nie mniej niż                  

20 zł), 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 

20% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniej niż 20 zł), 

4) w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt. 1) lub nie dotrzymania terminu 

załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2) przekraczającego 14 dni, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt. 3). 

2. W przypadku gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca  karę 

umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

3. Jeżeli Wykonawca dostarczy wadliwą lub niezgodną z SIWZ chemię, w wyniku czego 

Zamawiający będzie zmuszony do zamknięcia dla klientów parku wodnego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200% wartości przychodu z dnia 

poprzedniego na danym obiekcie, za każdy dzień zamknięcia parku wodnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia o którym 

mowa w §3 pkt 3. 

 

§9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków 

prawnych w przypadku: 



1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 1 miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 1 miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części 

wykonania dostaw, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego 

terminu do podjęcia wykonywania dostaw, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego 

terminu. 

4) Utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

1) W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                        

z tytułu faktycznego wykonania części przedmiotu umowy.  

2) Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania                              

i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

3) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                   

o tych okolicznościach. 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Strony mogą skorzystać w terminie 1 miesiąca od dnia,   

w którym nastąpiło zdarzenie, będące przyczyną odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia                   

i wskazania terminu odstąpienia. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) niezgodności przedmiotu umowy z ofertą, potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi; 

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny               

z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa,                         

a w szczególności w przypadku trzykrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar 

umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie dostaw, względnie wykonanie 

ich w sposób nienależyty lub w przypadku opóźnień. 

3) narażenia Zamawiającego lub osoby korzystające z parku wodnego na szkody. 

4) W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonują rozliczenia umowy w terminie  

30 dni od dnia jej rozwiązania. 

6. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza się co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za nie wykonanie warunków umowy, 

jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. 

§10 
Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - dalej „RODO”) informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji  

w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 - reprezentowane przez 

Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl). 

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania danych 

Przetwarzamy Państwa dane w celu: 

- zawarcia, realizacji i rozliczenia łączącej nas umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem tej umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 

mailto:administracja@cstr.pl


- realizacji obowiązków określonych przepisami prawa m.in. w zakresie rachunkowości i podatków  

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.  

z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy oraz przez okres 

przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami prawa i rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

Odbiorcy danych  

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją łączącej nas umowy mogą zostać przekazywane 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, prawne, doradcze oraz bankom. Odbiorcą Państwa danych 

osobowych będą nasi pracownicy w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, 

podmioty, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty 

upoważnione z mocy prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą   

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych 

- usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 18 i 17 RODO). 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy 

zastosować pod adresem: iodo@cstr.pl. 

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(kontakt - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00). 

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego 

z przetwarzaniem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej 

realizacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 

 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§12 
Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, 

po jednej dla każdej ze stron. 

 

…………………………………                                           …………………………………… 
podpis Wykonawcy                                                                                           podpis Nabywca 

 

AKCEPTUJĘ  WARUNKI  UMOWY                                                                                                                     

                                                                                        ...................................... 
                   (podpis Oferenta) 

*Proszę uzupełnić nazwę banku i nr konta bankowego 

 


