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GKIZp.271.8.2017                                                                            

 

UMOWA nr …../2017 

zawarta w dniu ……..…....2017 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 

………………………………………z siedzibą w …..……………………… przy ul.  

……………………………, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ……………, Wydział 

….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS …………, NIP 

…………….., REGON …………………………… zwanym dalej Wykonawcą ,   

 

Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zwaną 

dalej w treści umowy ustawą, o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 

ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

OSP Przesmyki” w ramach projektu pn: Podniesienie sprawności jednostki OSP 

Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem 

dla specjalistycznych grup współfinansowanego z RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś 

Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian 

klimatu. 

2. Zgodnie z ofertą z dnia …………….. 2017 r. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający 

nabywa sprzęt w zakresie Części nr ……………………………………………………….…  

zgodnie z ofertą z dnia ........................ r., SIWZ opracowaną do postępowania, w wyniku 

którego następuje podpisanie niniejszej umowy oraz Formularzem asortymentowo-cenowym 

stanowiącym załącznik do umowy. 

3. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby jednostki OSP 

Presmyki ul. 1 Maja 1; 08-109 Przesmyki, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia  

z podstawowej obsługi technicznej. 

4. Wykonawca oświadcza, że jakość sprzętu odpowiada powszechnie obowiązującym 

standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju.  

5. Prawa własności do sprzętu przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

6. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Zamawiający w terminie 3 

dni roboczych złoży Wykonawcy pisemną reklamację. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni rozpatrzyć reklamację i udzielić 

Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamacje uznaje. W razie reklamacji jest 

zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na wolny od wad lub wady usunąć. 
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8. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt objęty przedmiotem umowy stanowiący 

jego własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób 

trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, 

egzekucyjne, ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich 

roszczeń osób trzecich. 

9. Dostarczony sprzęt musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami 

prawa zezwalające na dopuszczenie do stosowania w jednostkach Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia do …….. czerwca 2017 r. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne odebranie dostarczonego sprzętu 

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

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostawa na własną odpowiedzialność oraz należyte zabezpieczenie dostarczonego 

sprzętu. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy do czasu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie 

transportu do miejsca wykonania dostawy. 

3) Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące 

dokumenty: 

a) Instrukcje obsługi, 

b) Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 

dla sprzętu, który wymaga takiego dopuszczenia, 

c) wszelkie inne dokumenty wymagane prawem. 

4) Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu 

w języku polskim.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1. 

umowy wynosi: 

dla  części nr 1 …………………… 

- netto …………………zł (słownie: ……………………….……………………….zł) 

- VAT ……….% ……………… zł (słownie: ………………………………………zł) 

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

 lub/ i 

 

 



 

3 

 

dla  części nr 2 …………………… 

- netto …………………zł (słownie: ……………………….……………………….zł) 

- VAT ……….% ……………… zł (słownie: ………………………………………zł) 

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

 

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

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

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych uwag wraz z kompletem 

dokumentów niezbędnych do użytkowania sprzętu. 

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………………………………… potwierdzony 

na fakturze, w terminie do 30 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. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem jakości, ilości lub 

przedmiotowości, Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury. 

5. Błędnie wystawiona faktura może spowodować naliczenie ponownego 30 dniowego 

terminu płatności od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

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

 

§ 6 

Gwarancja rękojmia  

1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt ………. miesięcznej gwarancji.  

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem Umowy: 

1) jest w pełni sprawny i nieuszkodzony; 

2)  może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i udziela gwarancji na prawidłowe 

działanie sprzętu na okres zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w treści 

oferty licząc od dnia podpisania bez żadnych uwag protokołu odbioru. 

2. Na dostarczony sprzęt dołączone będą karty gwarancyjne zawierające numery seryjne, 

terminy i warunki ważności gwarancji jeżeli sprzęt posiada numery seryjne. 

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji,  

a postanowieniami niniejszej umowy, bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe przez okres 

gwarancyjny. 

5. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje 

koszty naprawy przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego z tego wynikającą. 

6. Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca. 

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie 

wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest 

używać do naprawy wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją 

producenta sprzętu. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu lub jego wadliwego elementu na 

nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie: 

9. 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 lub jej 

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

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

zwłoki; 

3) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, w przypadku 

przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej 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 którejkolwiek z faktur 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. Wysokość kar zostanie określona na podstawie wynagrodzenia za poszczególne części 

zamówienia. 

4. 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. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, niewymienione powyżej. 

 

 

§ 8  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.  

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu  przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych 

powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez 

Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:  
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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; 

2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne sprzętu, a Wykonawca nie 

usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

3) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu; 

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z niniejszą 

umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił 

sposobu realizacji niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.  

 

 

§ 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 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny. 

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. 

 

Załączniki do umowy 

- formularz ofertowo-cenowy  

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


