Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Umowa nr DFS-II-7211-1659/18 z dnia 29-08-2018 r.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ….................. roku,
pomiędzy:
Gminą Pułtusk z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, posiadającą NIP: 568-15-40-236, REGON:
130377907, reprezentowaną przez Dorotę Subdę – wyznaczoną do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk
przy kontrasygnacie Teresy Turek – Skarbnik Miasta Pułtusk,
zwaną dalej Zamawiającym
a
firmą ……………………………………………………z siedzibą ………………………. wpisaną do
………………………………………………………. NIP …………………….., Regon …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………….
w wyniku wyboru złożonej oferty została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy, gdyż wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu
gminy Pułtusk”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości zgodnie z Umową nr DFS-II-7211-1659/18 z dnia 29-08-2018 r.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera oferta i załączniki do oferty, które stanowią integralną część do
niniejszej umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 wraz z potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem kopiami certyfikatów, atestów dopuszczenia do stosowania w ratownictwie na
poszczególny sprzęt i wyposażenie wraz z gwarancją producenta do Urzędu Miasta Pułtusk, ul. Rynek 41, 06100 Pułtusk.
2. Maksymalny termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 19 października 2018 r.
3. Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia przewidziane w kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wady fabrycznej towaru jego wymiana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
§3
Wynagrodzenia
1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
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Cena brutto: ……………………….. /słownie zł/ ……………………………………………..
Cena netto: ………………….. / słownie zł/ ……………………………VAT ….%
Kwota ta obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostawę przedmiotu
umowy.
§4
Warunki płatności
Należność o której mowa w §3 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty
otrzymania poprawnej faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru przedmiotu
umowy podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń.
Faktura powinna być doręczona Zamawiającemu nie później niż do 7 dni od daty podpisania protokołu
i odbioru przedmiotu umowy.
Zaplata należności dokonana zostanie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

§5
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okresy gwarancji
wynoszą minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca musi zapewnić bezpłatne świadczenia pomocy technicznej (serwis) przy rozwiązywaniu
ewentualnych problemów z eksploatacją w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady.
W przypadku wystąpieniu w okresie gwarancji wad w przedmiocie sprzedaży Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni
do ich bezpłatnego usunięcia.
W momencie, kiedy termin określony w ust. 4 miałby być przekroczony, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy.
W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Wykonawca.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody
wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w §3 ust.
1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w wymianie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia towaru w wysokości
0,5% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po tronie Wykonawcy – 10% ceny brutto
określonej w §3 ust. 1;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §3 ust. 1.
3. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim przypadku
postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
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§7
Postanowienia końcowe
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści złożonej oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne.
Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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