Projekt umowy
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
UMOWA NR ..........
w dniu ……......2018 r. w Nowym Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96 - 115 Nowy Kawęczyn ,
NIP: 836-15-29-246; REGON :750148383
reprezentowaną przez :
Włodzimierza Ciok — Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zofii Cieślak
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ).
Zakup sprzętu ratowniczego dofinansowany jest z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu
Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości.
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem umowy dostawy

przez Wykonawcę jest zakup sprzętu
ratowniczego dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, w
skład którego wchodzi :

a) Torba ratownicza PSP R1 - zestaw wyposażony zgodnie z ,, Zasadami

Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG ” z lipca 2013 r.
– 3 sztuki
b) Pilarka do drewna - (np. STIHL MS 251 lub równoważny ) - 3 sztuki
c) Nosze typu deska – deska ortopedyczna dla dorosłych z kompletem pasów
i stabilizatorem głowy; komplet szyn Kramera - zestaw wyposażony zgodnie

z ,, Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG ” z lipca 2013 r.
– 3 sztuki.
d) Rozpieracz kolumnowy - cylindry rozpierające z zestawem końcówek
wymiennych o różnych długościach - 1 sztuka. (np. Weber RZ 1-850 lub
równoważny )
e) Dyski sygnalizacyjne M-Flare - sprzęt do oznakowania terenu akcji
– 1 zestaw; Słupki sygnalizacyjne składane z lampką led - 6 sztuk;
f) Parawan do zabezpieczenia miejsca wypadku 1,80 x1,80 m, czerwony
z napisem "STRAŻ" – 1 sztuka
2. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, sprawny
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technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy oraz żeby był
nieużywany i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób
trzecich.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu
i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe
oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawnymi, a w przypadku wyrobów medycznych z przepisami
ustawy o wyrobach medycznych.
W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie żądać
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust.
3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania.
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia 27 czerwca
2018 r.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona samodzielnie.
§2
Termin realizacji zamówienia

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 nastąpi do dnia 27.07.2018 r.
§3
Warunki realizacji dostawy
1. Wykonawca

dostarczy Zamawiającemu przedmiot Umowy, który
zaproponował w złożonej w przywołanym postępowaniu o udzielnie
Zamówienia ofercie i który spełnia wymogi Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości
do dostawy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni przed dostawą.
Strony Umowy uzgodnią — w formie pisemnej lub ustnej — konkretny
dzień dostawy i godziny (przedział czasowy), w jakich nastąpi dostarczenie
przedmiotu Umowy i jego odbiór.
3. Odbioru przedmiotu Umowy, dokonają upoważnieni pracownicy
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru. Dniem dostarczenia

przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania przez strony Umowy
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy,
Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany
będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwego
przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie uzgodnionym
protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy
o stwierdzeniu wady, bądź do usunięcia wady w drodze jego naprawy,
w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku
stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany
do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony
Umowy, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia
braków.
§4
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie
nowy i pełnowartościowy, jak również, że stanowi jego własność oraz nie
jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca zapewnia 12 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na dostarczony
sprzęt, a bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania
protokołu odbioru jakościowego. Wady ujawnione w okresie gwarancji
usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i czynności
podjętych w związku z usunięciem wady).
3. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje
realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi, z gwarancji Producenta lub z
gwarancji Wykonawcy.
4. Naprawa sprzętu w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie w
siedzibie Zamawiającego, czas reakcji to następny dzień roboczy po
zgłoszeniu usterki. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez
autoryzowanego partnera serwisowego Producenta a w przypadku gdy
Producent nie będzie mógł realizować z jakiś przyczyn obowiązków
gwarancyjnych to Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki
gwarancyjne
5. Przez termin realizacji usług serwisowych o których mowa w ust. 4
Zamawiający rozumie czas, w jakim serwis jest zobowiązany podjąć
interwencję serwisową, usunąć zgłoszone usterki lub dostarczyć urządzenia
zamienne. W przypadku niewywiązania się z powyższych warunków
Wykonawca/Producent będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na
nowe.

6. Wykonawca lub producent ponosi wszystkie koszty realizacji gwarancji,
gwarancja nie powoduje dodatkowych kosztów Zamawiającego związanych
z utrzymaniem gwarancji, w tym płatnych konserwacji sprzętu.
7. Warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca
Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy dostarczy w formie
papierowej/udostępni w formie elektronicznej. Fakt awarii, naprawy
i ewentualnie wymiany Sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowany
w karcie gwarancyjnej danego Sprzętu.
8. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązuje się jedynie do użytkowania
sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta,
9. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 7, nie może zawierać
postanowień sprzecznych z postanowieniami umowy oraz postanowień
powodujących dodatkowe koszty przez Zamawiającego związane
z utrzymaniem gwarancji (w tym płatnych konserwacji sprzętu).
10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji
o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a zakończy dniem
odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek przez
Zamawiającego.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne
2.
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wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................................zł brutto.
Wynagrodzenie podane w ust. l jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje
wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji
przedmiotu Umowy i które zostały określone w Zapytaniu Ofertowym oraz
w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowany i odebrany
bez zastrzeżeń cały przedmiot umowy.
Podstawą do rozliczenia wykonania umowy będzie protokół odbioru
wykonanego całego przedmiotu umowy. Protokół odbioru będzie stanowił
podstawę do wystawienia rachunku / faktury za wykonany i odebrany
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy , o którym mowa w ust. 1 będzie płatne
w terminie do 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, przelewem na konto bankowe
nr …...............................................................................................................
§6
Przedstawiciele do kontaktu

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest

Pani/Pan.................................tel...............................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest tel............... mail:..............................

§7
Kary umowne
1. Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu

za:

a) za opóźnienie w dostawie części lub całości przedmiotu Umowy -

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 5 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu,
w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa,
b) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 5 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu,
w którym zobowiązanie miało zostać wykonane,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§8
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku
1)

2)

3)
4)
a)
b)
2.

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić
w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo
i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym
Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć
i im przeciwdziałać
zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia może nastąpić
w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych
w polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany wprowadzają rozwiązania
technologiczne korzystne dla Zamawiającego (np. z powodu zakończenia
produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego
w ofercie). Zmiany takie nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może
nastąpić w przypadku zmiany stawek podatku VAT,
inne zmiany mogą nastąpić w przypadku:
zmiany siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy,
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
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nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Przedłużenie
terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno zawierać
szczegółowe uzasadnienie w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub
zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia
terminu.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) należy uzasadnić
konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych oraz przedstawić
szczegółowy opis proponowanych rozwiązań zamiennych,
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku
VAT (cena netto pozostaje bez zmian),
Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na
piśmie i zawierać uzasadnienie określonej zmiany. Strona występująca
o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do wykazania
zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany umowy.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu
podpisanego przez strony pod rygorem nieważności
§9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
2.
3.
4.
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przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy
dla miejsca siedziby Zamawiającego.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności
wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jednym
dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca :

