Zał. nr 1.5
Umowa nr
Zawarta w dniu……………………..2017r w Domanicach pomiędzy Gminą Domanice , z
siedzibą w Domanicach , Domanice 52,08-113 Domanice posiadającą NIP 821-255-15-71
reprezentowaną
przez;
1.
Wójta
Gminy
Domanice
- Jerzego
Zabłockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Rombel zwanym dalej ,,Zamawiającym,,
a
Firmą
……………………………………………
w…………………………………..
…………………………………………
dalej Dostawcą .

z

siedzibą

……………NIP……………………….

zwaną

Umowa zostaje zawarta z Dostawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r .Pzp
(Dz.U. z 2015r poz. 2164 z póż. zm.)
§1
Przedmiotem umowy jest,, Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i sprzętem ratowniczogaśniczym nie zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pozarnej
w
Przyworach Dużych”.

§2
Termin dostawy przedmiotu umowy nastąpi do dnia .........

§ 3
1.Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1wynosi
słownie …………………………złotych
2.Podatek
VAT
słownie ………………….złotych

w

netto

…………..

złotych ,

wysokości…………………………zł.

3.Wartośc…………………………..brutto
wynosi…………………………złotych
słownie……………………………….złotych

przedmiotu

umowy

4.Kwota o której mowa w ust.3
zaspakaja wszelkie roszczenia Dostawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy .

§4

1.Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 nastąpi na podstawie
prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy w
terminie do 30.11.2017r
2. Faktura, o której mowa
Nabywca;
Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice
NIP 821-255-15-71

w

ust.1

winna

być

wystawiona
na:
Odbiorca ;
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice

3.Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata
zostanie uregulowana z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
nr…………..

§5
1.Dostawca
zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru
techniczno-jakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznegojakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu
przystąpienia do odbioru nie może nastąpić póżniej niż termin dostawy przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie e-mail na
adres d.szklarz@domanice.eu
2.Odbiór techniczno – jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,w
terminie o którym mowa w usi.1.
3.Odbioru techniczno-jakościowego dokonują pełnomocnicy Zamawiającego w ciągu 2
dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika
Dostawcy.
4.Odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez obie strony umowy.
5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad pojazdu,
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na
wolny od usterek, w terminie określonym przez Zamawiajacego, uwzględniającym techniczne
możliwości usunięcia wady. W takim przypadku zostanie sporządzony protokoł o
stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i
podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień kar umownych i
odstąpienia od umowy.
6.Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i dokonają go
pełnomocnicy Zamawiającego, w obecności
co najmniej 1 pełnomocnika
Dostawcy.
Protokoł odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
7.Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu
samochodu, odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego , w terminie i miejscu odbioru
faktycznego. Protokoł z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z

adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.
8.Z chwilą odbioru technicznego samochodu przez Zamawiającego przechodzą na niego
wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem , ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia pojazdu. Protokoł odbioru technicznego stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT.

§6
1.Dostawca gwarantuje właściwą konstrukcję , jakość i i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz załącznikiem do niniejszej umowy.
2.Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na
okres…….miesięcy ( w tym miejscu trzeba wpisać dokładną ilość miesięcy, zgodnie z
kodeksem cywilnym rękojmia przy ruchomościach wynosi 24 miesięce, więc tutaj
3.Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od dnia daty faktycznego odbioru
przedmiotu umowy
4.W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą przez
serwis Dostawcy bezpłatne w siedzibie Zamawiającego. Czas reakcji serwisu do 48 godzin
od daty zgłoszenia w formie e-mail na adres…….lub za pośrednictwem faxu na
numer………………………Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
5.Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi
zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz gwarancji.
Postanowienie niniejszego ustępu nie narusza zapisów ustępu 4
6. Koszty dojazdu, pobytu i powrotu związane z naprawą określone w ust.4 pokrywa
Dostawca.

§7
Do samochodu Dostawca zobowiązuje się dołączyć:
1.wyciąg ze świadectwa zgodności
2.kartę pojazdu
3.instrukcję obsługi i konserwacji
4.książkę gwarancji samochodu oraz wyposażenia
5. Świadectwo spełniania aktualnej normy b ochrony środowiska (czystości spalin)
spełniający normę emisji spalin- EUROB 6
6.świadectwo dopuszczenia pojazdu i wyposażenia wydane przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
7.aktualne świadectwo
homologacji typu podwozia
8.dwa oryginalne kluczyki
9.komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu
§8

1.Strony postanawiają, ze obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne
2.W przypadku zawinionego opóźnienia dostawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, oraz
w przypadku gdy dostawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie
określonym w § 6 ust.4, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2%
wartości brutto przedmiotu umowy
3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących dostawcy obowiązany
jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy, określonej w § 3 ust.3.
3.Jeżeli zwłoka w wydaniu samochodu przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy .W takim przypadku Zamawiający nie będzie
zobowiązany
zwrócić Dostawcy Kosztów jakie Dostawca poniósł w związku umową. Odstąpienie od
umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej strony i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od
dnia ziszczenia się przesłanki.
4.W przypadku gdy wysokość poniesionych szkód przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
5.Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w
§4 ust.1 , zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych za opóźnienie za
każdy dzień opóźnienia.
§9
Strony wyznaczaj swoich pełnomocników odpowiedzialnych za realizację umowy oraz
upoważniają do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
- ze strony Zamawiającego………………………………………
-ze strony Dostawcy……………………………………………

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w
następujących okolicznościach;
1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
2. w przypadku zwłoki w świadczeniu przedmiotu dostawy przekraczającego 14 dni
3. w przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Dostawcy w
postępowaniu egzekucyjnym lub gdy wobec niego zostanie wydany prawomocny
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

2.Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli Zamawiający Zawiadomi
Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań wobec Dostawcy
3.Odstąpienie od umowy z przyczyny określonej w ust.1 winno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uwzględniających odstąpienie.
§ 12
Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy
odnoszące się do przedmiotu umowy.
§ 14
Żadna ze stron nie ma prawa do przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
bez zgody drugiej strony.
§ 15
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będą poddawane rozstrzygnięciu
sądów
powszechnych właściwych

miejscowo do siedziby Zamawiającego,
§ 16

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

……………………….
……………………………….
Zamawiający

Dostawca

