UMOWA
zawarta w dniu ………. . w Mniszkowie , pomiędzy Gminą Mniszków, z siedzibą 26-341 Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Janusza Ciesielskiego,
zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP .........................................
a :
z siedzibą
reprezentowanym przez:
NIP : ................., zwanym dalej „ Wykonawcą ” została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W
POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy.

.
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać bezpośrednio dostawcę

1 sztuki nowych nożyc

hydraulicznych takich jak LUKAS typ S 311/* 1 pary nowych węży hydraulicznych
przedłużających 10 m/*, przeznaczonych do współpracy z agregatem hydraulicznym
Lukas typ P 620 SG do OSP Błogie Rządowe w Gminie Mniszków, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia
…………… w sprawie znak ZP341.10.2012.

§2

1. Strony uzgadniają całkowitą wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 na kwotę brutto ………………… zł
(słownie:

……………………) w tym podatek VAT w kwocie ………………………zł. (słownie:

…………………………..).
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom
i obejmuje ponadto wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty własnym transportem
wszelkie należne opłaty i podatki, koszt załadunku i rozładunku, wymagane prawem podatki i opłaty, w tym
podatek VAT i wszystkie inne zobowiązania bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
§3
1. . Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację umowy :

- Zamawiający : …………………………………………….. tel./fax. 044/ 7561515
- Dostawca : ………………………. tel. …………………………
fax. …………………………

2. Strony oświadczają, że będą współdziałać ze sobą i dołożą wszelkiej staranności w celu prawidłowej
i sprawnej realizacji umowy.

§4
1. Wykonawca dostawy zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 12
listopada 2012r.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą końcową, płatną za wykonanie
i bezusterkowe protokólarne odebranie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
3.

Należność Dostawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na jego konto
nr:…………………………………………… w terminie do ….. dni od daty dostarczeniu faktury. Faktura może
być wystawiona po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
§5

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonych nożyc/*
węży/* hydraulicznych.
2. Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszej umowy.

§6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
brutto umowy określonej w § 2 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 2% wartości
brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za
niedotrzymanie terminu dostawy, określonego w § 4 ust.1.
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto
umowy określonej w § 2 ust.1 , gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 8ust. 1,
d)
2. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
1.

1.

§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
w sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zamawiający bez uzasadnienia nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru przedmiotu umowy lub jej części,
b) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.
3. Postanowienie § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§9
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie porozumienia stron.

2.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
3.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
4.W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2.Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi, zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
§ 11
Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu znak: ZP341.10..2012 i oferta Wykonawcy z
dnia ……...
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
*
Niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

WYKONAWCA:

