Zał.nr 10 do SIWZ
Projekt - Umowa Nr RRG.272.
. 2017
na dostawę sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Duszniki
zawarta w dniu
……… 2017 r. pomiędzy Gminą Duszniki, z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki , reprezentowaną przez:
- Romana Bogusia – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Szwedek, zwaną
dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………. z siedzibą w ……………, Regon …., NIP …………………, reprezentowaną przez:
- …………………………..
, zwaną dalej Wykonawcą,
łącznie zwanymi Stronami,
w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) , o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa sprzętu
przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki,
na podstawie przyjętej oferty wykonawcy z dnia ………….., która stanowi załącznik do
niniejszej
umowy
wraz
z
formularzem
cenowym,
w
celu
wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Duszniki. .
2. Wykonawca zobowiązany jest sprzedać i dostarczyć sprzęt, który posiada niezbędne atesty
i spełnia wymogi określone w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej, a Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić ustaloną cenę.
3. Wykonawca zapewnia , że dostarczony przez niego sprzęt jest sprawny technicznie, posiada
wszelkie niezbędne atesty i spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 - Opisie
przedmiotu zamówienia ,w specyfikacji technicznej , a także jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2
Warunki realizacji
Termin realizacji dostawy ustala się do 6 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.
nie później niż do dnia …………………
Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt .
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie OSP Duszniki, ul. Św. Floriana 5
w obecności przedstawicieli stron.
Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest pisemny protokół odbioru podpisany bez
zastrzeżeń przez przedstawicieli stron umowy.
Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy sprawować będzie ze strony
Zamawiającego p. Marian Zaglaniczny – inspektor Urzędu Gminy ds. OSP.
Do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza
p……………………………..
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom na warunkach wskazanych w SIWZ. W takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania własne.
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§ 3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ………………….. zł + podatek VAT ……………… zł =
…………………. zł z podatkiem VAT.
( słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………)
2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Dowodem realizacji dostawy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury VAT będzie
pisemne potwierdzenie odbioru dostawy z klauzulą „bez zastrzeżeń" na protokole odbioru,
dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na podstawie wystawionej
faktury VAT z terminem płatności do 30 dni.
§4
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy.
Termin gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od dnia, w którym dostawa przedmiotu zamówienia
została zrealizowana, chyba że producent udzielił dłużej gwarancji. W takim wypadku obowiązuje
termin wskazany przez producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, jeżeli
usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy, w terminie 96 godzin licząc od daty i godziny
powiadomienia (fax-em lub pocztą elektroniczną) przez Zamawiającego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli
usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
późniejszym niż 7 dni od daty i godziny powiadomienia (fax-em lub pocztą elektroniczną) przez
Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej w dniu odbioru
protokolarnego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny sprzętu i pogwarancyjny . W okresie gwarancji wszelkie
koszty napraw przedmiotu dostawy pokrywa Wykonawca.
W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części (lub zespołu), Wykonawca ma obowiązek jej
wymiany na fabrycznie nową.
W okresie gwarancji koszty przeglądów zabudowy pokrywa Wykonawca z wyłączeniem
materiałów eksploatacyjnych .
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
Jeżeli w toku czynności odbioru po serwisie lub naprawie zostaną stwierdzone wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, wyznaczając termin na ich usunięcie
b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiający będzie żądać wymiany przedmiotu zamówienia
i dostarczenia go po raz drugi na koszt Wykonawcy w terminie technicznie
i organizacyjnie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego,
z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru przedmiotu zamówienia. Usunięcie stwierdzonych
w protokole wad nastąpi w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym
przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 lit a, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru.
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10. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w § 1
umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na
właściwy - w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez
Zamawiającego, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.
11. Wszystkie wady ujawnione po dacie odbioru Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po
stwierdzeniu ich ujawnienia, nie później niż 5 dni od tego zdarzenia a Wykonawca potwierdzi
pisemnie przyjęcie zgłoszenia. Jeżeli ujawnione w ten sposób wady będą nadawały się do
usunięcia, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. Jeżeli wady te nie będą nadawały się
do usunięcia i uniemożliwiały będą użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie
żądać wymiany przedmiotu zamówienia i dostarczenia go po raz drugi na koszt Wykonawcy.
Usunięcie wad, jak i wymiana przedmiotu zamówienia odbędą się w terminie technicznie
i organizacyjnie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego
aktualnych potrzeb.
12. W przypadku zwłoki w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależnego wykonania napraw
gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczaniu dodatkowego terminu do ich
usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad
i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt Wykonawcy, bez dodatkowego sądowego
upoważnienia, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.
13. Do upływu okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o
zmianie swojej siedziby. W przypadku gdy list wysłany do Wykonawcy, na ostatnio podany adres,
powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, lub gdy list (polecony/za
potwierdzenie odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawiony jest do niezwłocznego
przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Wykonawcy.
14. Mimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione Zamawiający
może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe
przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy zadośćuczynienia finansowego ,
opierając się na sporządzonej na zlecenie Zamawiającego ekspertyzie i wycenie rzeczoznawcy.
W przypadku zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.

§5
Uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w trybie rękojmi, to Zamawiający może zlecić
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia
sądowego w tym zakresie.
3. Do usunięcia wad w ramach rękojmi mają zastosowanie terminy wskazane w § 4.
§6
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie
uprawniony do naliczania Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za opóźnienie w dokonaniu dostawy w terminie określonym w §2 ust. 1 - w wysokości 3%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 3% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
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c) z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego netto, o którym mowa w § 3 ust.1.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie niniejszej
umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za przedmiot
umowy.
5. W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych
za opóźnienie.

1.

2.

3.

§ 7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy,
b) w przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy, mimo jednokrotnej
wymiany na nowy, nadal nie będzie spełniał wymagań określonym w SIWZ lub będzie posiadał
istotne wady (istotne wady, tj. wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z jego
przeznaczeniem), w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
c) w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał w sposób
nieprawidłowy postanowienia umowy w zakresie gwarancji, mimo uprzedniego dwukrotnego
wezwania do usunięcia naruszenia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
d) w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym lub prawie zamówień publicznych
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, że wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Zmiana umowy
W niniejszym postępowaniu dopuszcza się zmianę umowy:
a) w przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na
postanowienia umowy poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa,
b) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie
wynikającym ze zmiany stawki,
c) zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z ważnych i uzasadnionych odpowiednio
przyczyn lub z powodu siły wyższej, w tym strajków powodzi, huraganu, trzęsienie ziemi, aktu
terrorystycznego, poprzez przesunięcie tego terminu o ilość dni, w którym wykonanie
zamówienie nie było możliwe.
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§ 9
Postanowienia końcowe
1. Zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy , zmiana adresów następuje w drodze
pisemnego powiadomienia i nie wymaga aneksu do umowy.
2. Załącznikami do umowy stanowiącymi integralną jej część stanowią:
1) Załącznik nr 1 – SIWZ,
2) Załącznik nr 2 – Oferta
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub przy pomocy
podwykonawców – zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej umowy, a które nie uda się
rozwiązać ugodowo w drodze obopólnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
6. W razie powstania wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów niniejszej umowy strony
zgodnie oświadczają, iż ich zgodnym zamiarem oraz celem było przypisanie jak najszerszych
uprawnień Zamawiającemu.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz.
Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca
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