Umowa Nr …/2019
zawarta w dniu …………………………2019 r. w Mniszkowie, pomiędzy Gminą Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków reprezentowaną przez :
Wójta Gminy Mniszków -…………………………………………………
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a ………………………………………………………………………………………………………….
którą reprezentują:
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści:
§1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w oparciu o art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986
ze zm.) oraz na podstawie złożonej oferty z dnia ……………2019 roku, postanawiają, co
następuje :

§ 2.
Zakres umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa:
1. Torba ratownicza PSP R1 –1kpl,
2. Mata sprzętowa do rozłożenia narzędzi – 1 szt.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zbijak do szyb – 1 szt.
Piła ratownicza do szyb klejonych – 1 szt.
Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 kpl.
Sprzęt do oznakowania terenu – 1 kpl.
Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 1 szt.
Agregat prądotwórczy 1-fazowy, 2,2 kW – 1 szt.
§ 3.
Terminy realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmioty umowy w terminie do 21 dni od daty
podpisania umowy do siedziby zamawiającego.

§ 4.
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie

za

dostawę

…………………………zł

przedmiotu

umowy,

zgodnie

z

ofertą

wynosi:

brutto (słownie:………………………………………… brutto),

w tym netto: ……………………. .zł. podatek VAT według stawki …………% w wysokości
…………………………………………..zł.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury całościowej.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie
przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty
doręczenia faktury.
§ 5.
1. ZAMAWIĄJACY dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w
siedzibie

ZAMAWIAJĄCEGO, po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie

odbioru.
2. ZAMAWIAJĄCY i Wykonawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu
umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do przekazania przedmiotu umowy do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 6.
1. Zakupiony towar musi posiadać wszystkie niezbędne wymagania prawne, atesty
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz medycznej.
Dokumenty te wykonawca przekaże wraz z zakupionymi urządzeniami w dniu odbioru.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony towar na okres:
min. 24 miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument gwarancyjny Zamawiającemu wraz
z dostawą towaru.
4. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru, dostawy towaru o parametrach
niespełniających minimalne wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, zamawiający
odmawia odbioru dostawy, do czasu dostawy sprawnego sprzętu zgodnego z zapytaniem
ofertowym.
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