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GKIZp.271.28.2018                                    

Projekt umowy 

 

UMOWA nr …/2018 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Przesmykach pomiędzy:  

Gminą Przesmyki z siedzibą w Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki - Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………… 

zwany dalej Wykonawcą,   

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego, bez zastosowania 

procedur przetargowych z uwagi na wartość przedmiotu umowy, która wynosi poniżej 

30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

Dostawa wyposażania dofinasowana jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przesmyki ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z 

umową nr DFS-II-7211-1539/18, z dnia 30.08.2018 r. 

2. Szczegółowy wykaz sprzętu zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, 

bezpieczny, kompletny jeżeli jest to wymagane posiadać świadectwa dopuszczenia  

CNBOP-PIB oraz nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego 

sprzętu od zamawiającego i ponowne dostarczenie sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na 

własny koszt. 

5. Podczas odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. 
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§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 12 października 2018 r. 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne odebranie dostawy 

2) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w § 4 niniejszej Umowy; 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostawa fabrycznie nowego, spełniającego aktualne wymogi wyposażenia zgodnego z 

opisem określonym w wykazie sprzętu stanowiącego załącznik do zapytania 

ofertowego. 

2) Poinformowanie Zamawiającego o terminie planowanej dostawy (co najmniej na dwa 

dni przed datą dostawy). 

3) Dostawa wyposażenia do siedziby Zamawiającego.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: 

- brutto …………………………  zł (słownie: ………………………………….. zł ……/100) 

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Podstawą do wystawienia faktury, stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag. 

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr …………………………………………………………. potwierdzony na fakturze, 

w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za dzień otrzymania faktury przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru 

do Urzędu Gminy w Przesmykach – kancelaria.  

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku Zamawiającego. 
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§ 6 

Gwarancja rękojmia  

1. Wykonawca na dostarczone wyposażenie udziela 12 miesięcznej gwarancji lub na okres 

dłuższy jeżeli to wynika z gwarancji producenta.  

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji,  

a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej: 

1) 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, w przypadku gdy 

Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,  

2) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy za przekroczenie 

terminu dostawy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa powyżej, 

Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia 

Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w kwocie 

wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez 

Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.  

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z ważnych powodów, w terminie 

do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego.  

Za ważne powody uważa się: 

1) Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy; 
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2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne, a Wykonawca nie usunie ich  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

§ 9  

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

 …………………….. 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

 ………………………….  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


