
 
 

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Wzór Umowy 

Oznaczenie sprawy: IP.271.1.16.2018 

 

 

UMOWA  NR IP…………………………… 

 

Zawarta w dniu ………………… r. w Urzędzie Gminy w Grodźcu pomiędzy:  

 

Gminą Grodziec z siedzibą w 62-580 Grodziec przy ul. Głównej 17,  

NIP: 665-27-67-564, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:  

 

Wójta Gminy Grodziec – ………………………………  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodziec – …………………………….   

 

a 

………………………… , przedsiębiorcą działającym pod firmą ………………………………  

z siedzibą w …………………………….., NIP …………………. wpisanym do CEIDG/KRS 

…………………… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

…………………………. - …………………………………… 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania                              

pn.: „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grodziec” zgodnie  

z zakresem ujętym w zaproszeniu do składania ofert. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zaproszenie do składania ofert. 

3. Umowa zawierana jest bez stosowania procedur zamówień publicznych, która nie przekracza 

równowartości 30.000,00 euro (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). 

4. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego  sprzętu 

i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Grodziec z Funduszu Sprawiedliwości – 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr 

DFS-II-7211-1960/18 z dnia 28.09.2018 r. 

5. Szczegółowy zakres zamówienia - zgodnie z ofertą Wykonawcy – stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 16 listopada 2018 r. 

 



 
 

§ 3 

1. Za wykonanie zadania wymienionego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto ………………….. zł  (słownie złotych: ………………………….złotych).  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanego zadania 

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wyszczególnione na przedstawionej 

fakturze. 

4. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Faktura/rachunek winna/winien zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, NIP 665-27-67-564 

Odbiorca: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wraz 

z kopiami certyfikatów na poszczególne jego elementy do siedziby Zamawiającego. 

2. Przedmiot dostawy objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji na każdy dostarczony sprzęt 

objęty przedmiotem zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi równy okresowi gwarancji, na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej dostarczonego towaru jego wymiana nastąpi  

w ciągu 7 dni roboczych.  

 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % ceny określonej  

w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienia w wymianie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia towaru 

w wysokości 0,5 %  ceny określonej w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – 10% ceny 

określonej w § 3 pkt 1; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 pkt 1. 

4. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

5. Kary umowne mają charakter zaliczalny, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 



 
 

§ 6 

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. 

 

§ 7 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. 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 Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Na sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji 

wynosić będzie 24 miesięce.  

2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi równy 

okresowi gwarancji, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru powiadamiając o powyższym Zamawiającego. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru, uprzednio zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

§ 11 

Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji umowy będą brać udział osoby posiadające odpowiednie 

umiejętności, wiedzę, doświadczenie. 

 



 
 

§ 12 

Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawne. 

 

§ 14 

Sprawy sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygał będzie sąd właściwy dla  

Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 

            KONTRASYGNATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


