Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
nr SP.5540.21.1.2018

UMOWA Nr ………………………….
zawarta w dniu ……………………… w Kożuchowie
pomiędzy:
Gminą Kożuchów z siedzibą ul. Rynek 1 A, 67-120 Kożuchów,
NIP 9251957786, REGON 970770327,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pawła Jagaska – Burmistrza Kożuchowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Rajewskiej – Jaworowicz,
a
…………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą”,
o treści następującej:

§ 1.
W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się zakupić i dostarczyć Zamawiającemu do
poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kożuchów następującego
wyposażenia:
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie
1) agregat prądotwórczy 2,7kW
2) agregat prądotwórczy 3,8kW
3) pilarka do drewna
4) piła ratownicza do szyb klejonych
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu
1 )cylinder rozpierający
2) agregat prądotwórczy
3) detektor wielogazowy
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym
1) pilarka do drewna
2) przenośny zestaw oświetleniowy LED 4
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Stypułowie
1) piła do szyb klejonych
2) zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy
3) latarka akumulatorowa
4) plandeka wielofunkcyjną
5) zabezpieczenie na poduszkę powietrzną pasażera
6) butla stalowa na sprężone powietrze - 2 szt.
7)zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu
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5. Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Dolnym
1) pilarka do drewna
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Lasocinie
1) detektor wielogazowy
2) latarka akumulatorowa -2 szt.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszowie
1) pilarka do drewna
2) latarka akumulatorowa
2. Dostawca oświadcza, iż dostarczone wyposażenie spełnia wymagania bezpieczeństwa określone
polskimi normami w zakresie takich urządzeń.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 17-12-.2018 roku.
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2.
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§ 2.
Całkowity koszt zakupu i dostawy przedmiotu zamówienia wynosi …………… brutto (słownie: ….)
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dostawy i potwierdzeniu przez Zamawiającego
wykonania przedmiotu umowy, przelewem na konto Dostawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
§ 3.
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres ………….
miesięcy.
W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się
do ich usunięcia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu wad od
Zamawiającego.
Zamawiający zawiadomi Dostawcę o ujawnieniu wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty
ich stwierdzenia.
W przypadku braku możliwości wykonania napraw – Dostawca zobowiązuje się do dokonania na
własny koszt wymiany uszkodzonego elementu lub przedmiotu umowy na nowy.
W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego przedmiotu umowy Dostawa będzie zobowiązany
do wymiany danego przedmiotu umowy na nowy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

§ 4.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia,
2) nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia,
3) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu
zamówienia - za każdy dzień opóźnienia,
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4) opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia stwierdzonych w okresie gwarancji,
w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia liczonego
od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w §3 ust. 2.
5) za niewykonanie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, w wysokości
10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dostawcę
z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
zamówienia.
3. Ustala się, że kary umowne zostaną potrącone Dostawcy z należnego mu wynagrodzenia
i Dostawca wyraża zgodę na dokonanie tych potrąceń.
4. Zastrzeżenie wysokości kar umownych nie wyłącza prawa żądania przez Zamawiającego od
Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli powstała szkoda
przewyższy wysokość tych kar.
§ 5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu
na miejsce zawarcia umowy.
§ 8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

…………………………………………..…..
ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….…………….…
DOSTAWCA:
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