UMOWA
zawarta w dniu................ 2018 r. w Krasnem
pomiędzy:
Gminą Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, NIP: 761-15-42-308, REGON: 130378150
- reprezentowaną przez Michała Szczepańskiego - Wójta Gminy Krasne, przy kontrasygnacie Elżbiety
Rejtner - Skarbnika Gminy zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
nazwa, adres, NIP:, REGON:
- reprezentowaną przez ............................. - właściciela
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą".
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks
cywilny została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży
pożarnych w ramach projektu pn. „Doposażenie Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasne w ramach w
ramach Funduszu Sprawiedliwości" współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
2. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, które są przedmiotem umowy wyszczególnione są w załączniku,
który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw
ani zobowiązań osób trzecich.
4. Dostarczony sprzęt musi zostać przez Dostawcę oznakowany w sposób trwały i widoczny logotypami
Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (zgodnie z Księgą znaku Ministerstwa
Sprawiedliwości i Księgą znaku Funduszu Sprawiedliwości) wraz ze sformułowaniem:
„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości".
5.
Dostarczony asortyment pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych.
6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wytyczne dotyczące i oprogramowania obsługi sprzętu w języku
polskim
§2
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ..................... zł brutto (słownie:),
............... zł netto, wartość podatku od towarów i usług wynosi ...................................... zł.

§3
Termin wykonania umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla ochotniczych straży
pożarnych, będące przedmiotem umowy, do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19
października 2018 r.
2. Dostarczenie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych zostanie
potwierdzone protokołem odbioru.
§4
Sposób realizacji umowy
1. Dostarczenie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych nastąpi na koszt i
ryzyko Dostawcy.
§5
Warunki płatności
1. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Dostawcy podany na fakturze.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym
mowa w §3 ust. 2.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Dostawcy na jego konto.
§6
Warunki gwarancji Dostawcy
1. Przedmiot dostawy objęty jest okresem gwarancji określonym przez producentów poszczególnych
jego elementów.
2. Dostawca będzie udzielał, w okresie 5 lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia, wsparcia
Zamawiającemu w zakresie egzekwowania warunków gwarancji od producentów.
3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej dostarczonego towaru jego wymiana nastąpi w ciągu 7
dni roboczych.
§7
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1)
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy
dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość naliczonych kar umownych.

5) W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn
zależnych od Dostawcy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia ww. przesłanek. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.

1.
2.
3.
4.

§8
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny
dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Dostawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.
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Rodzaj sprzętu /
urządzenia
Defibrylator

2. Torba ratownicza PSP R1
3.
Nosze typu deska
4

Szyny typu Kramera

5

Zabezpieczenie poduszki
powietrznej kierowcy i
pasażera

6

Osłona zabezpieczająca
poszkodowanego
Pilarka do drewna

7
8

Detektor wielo lub jedno
gazowy (min. Tlen, CO,
LEL)

9

Sprzęt do oznakowania
terenu akcji

10

Agregat prądotwórczy

11

Zbijak do szyb
hartowanych

12 Piła ratownicza do szyb
klejonych
13

Nóż do pasów
bezpieczeństwa

14

Przenośny zestaw
oświetleniowy

15 Latarka akumulatorowa

Liczba sztuk

Dane i parametry techniczne przedmiotu
zamówienia

