Załącznik nr 4

Umowa nr ………
Zawarta w dniu …............................ w Poraju pomiędzy:
Gminą Poraj, z siedzibą w Poraju, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
NIP: 5771976351; REGON: 151398528
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Pana Łukasza Stacherę – Wójta Gminy Poraj
przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Zasik - Skarbnika Gminy Poraj
a
…...................................................................
Numer rachunku bankowego: …..........................................................................

reprezentowanym przez:

….....................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:

§1
1. Podstawę

zawarcia

umowy

stanowi

wynik

przeprowadzonego

postępowania

dotyczącego wyboru Wykonawcy zamówienia.
2. Do niniejszej umowy ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, z późn. zm.).
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§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na Zakup
sześciu toreb ratowniczych PSP R1 wyposażonych w szyny Kramera i deskę
ortopedyczną oraz czterech defibrylatorów AED.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Torby ratownicze PSP R1 wyposażone w szyny Kramera i deskę ortopedyczną
– 6 szt.
2) Defibrylator AED – 4 szt.
3. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz ofertą Wykonawcy.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony : od dnia podpisania umowy do dnia
03 lipca 2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą
umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi oraz standardami.
3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: dostarczenie, przekazanie przedmiotu
zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym.
§4
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny
z parametrami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub jest niekompletny albo posiada
ślady zewnętrznego użytkowania, Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad
w terminie 7 dni od daty odmowy odbioru przez Zamawiającego.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Formularzem ofertowym z dnia ……..,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………………zł
Słownie złotych: ……………………...........................……………
W tym podatek VAT w wysokości ….% tj.: ……………………………zł
Słownie złotych: ………………………………………………………………………..
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Wartość netto w wysokości ……………………………………………zł
Słownie złotych: ………………………………………………………………………..
2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego
protokół zdawczo-odbiorczy za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Dane do faktury: Nabywca: Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj,
NIP: 5771976351; Odbiorca: Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji od daty
odbioru faktycznego przedmiotu umowy:
1) Torby ratownicze PSP R1 wyposażone w szyny Kramera i deskę ortopedyczną
– na okres ………………….
2) Defibrylator AED – na okres ………………
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, od którego
rozpoczyna się bieg gwarancji, uważa się datę odbioru końcowego.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie sprzedaży,
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się bez
zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezpłatnego
usunięcia.
4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje
Wykonawca.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu sprzedaży.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia umownego brutto - gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu, za który odpowiada Wykonawca.
2) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto - za opóźnienie w realizacji przedmiotu
umowy, za każdy dzień zwłoki.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, o których mowa w §8 ust. 4.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca
realizuje usługę niezgodnie ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania prac.
§9
1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią,
strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
§ 11
Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy oraz trzech dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

..............................................

..............................................

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.

Formularz ofertowy
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