Załącznik Nr 4 do SIWZ
WZÓR

UMOWA
Zawarta w dniu.................... w Wadowicach Górnych, pomiędzy Gminą
Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zwaną w treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez
1. Wójt Gminy – Stefan Rysak
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszka Pluta,
a
………......................................................................
zwanego w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez
……………………………..
............................................................................................. .
Gmina oświadcza, ze niniejsza umowa podpisywana zostaje w imieniu i na rzecz
OSP Wadowice Górne
Po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm.),
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarta została umowa następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
„Dostawa dla jednostki OSP Wadowice Górne”. Dostawa obejmuje fabrycznie
nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki
.............................................................................
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do umowy.
§2
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. rozpoczęcie realizacji zadania – po podpisaniu umowy,
2. zakończenie realizacji zadania – do dnia 22 października 2012 r.
§3
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie
ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie
złożonej oferty,
na kwotę:
1) cena netto:................. zł, (słownie:
............................................................................ zł)
2) podatek VAT ……. % tj. .................. zł, (słownie:
.......................................................zł)
3) cena brutto: .................. zł,
(słownie:...........................................................................zł)

§4
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego
nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:
Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116
NIP: 871-10-20-857
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług
NIP: ….....................................
§5
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej końcowej faktury, w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury, będzie protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy, który powinien być dołączony do faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę, na OSP Wadowice Górne – występującą jako
Nabywca samochodu oraz Gmina Wadowice Górne - która występuje jako
Płatnik. Ponadto na fakturze Wykonawca umieści zapis o treści: „Faktura została
pomniejszona o kwotę dotacji ZG ZOSP RP w wysokości 50 000,00 zł. (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§6

1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza pisemnie
Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokona odbioru z
udziałem Wykonawcy i przedstawiciela jednostki OSP Wadowice Górne.
3. Protokół odbioru podpisują obie strony umowy. Stanowi on podstawę
wydania
Zamawiającemu przedmiotu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający określa w
protokole sposób i termin ich usunięcia.
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy do 20 % i odebrać przedmiot odbioru.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
- na silnik i podzespoły –
...................................................................................................
- na nadwozie (perforację blach) ....................................................................................
- na powłokę lakierniczą –
.................................................................................................
- na zamontowane podzespoły lub urządzenia - zgodnie z gwarancją ich
producenta
licząc od daty odbioru.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji
za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.
3. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w
terminie 7 dni zgłosić ten fakt Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia wady.
4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
powierzyć
usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy udzielającego
gwarancji.
§8
1. Jeżeli

WYKONAWCA dopuści się opóźnienia

w wydaniu przedmiotu umowy w

stosunku do terminu określonego w § 2.2 niniejszej umowy zapłaci kary umowne
liczone od wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy w sposób następujący ;
-

do 14 dni opóźnienia – 0,1% za każdy dzień zwłoki

-

za każdy następny rozpoczęty dzień – 0,2% wartości za każdy dzień zwłoki lecz
nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy

Wykonawcy przekroczy 6 tygodni

ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie
będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w
związku z umową Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie
ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od daty w której opóźnienie wydania przedmiotu
umowy przekroczy 6 tygodni.
3 Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ
wobec ZAMAWIAJĄCEGO będzie przysługiwać ZAMAWIAJĄCEMU kara umowna w
wysokości 10% wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy
4. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przez ZAMAWIAJĄCEGO, przewyższy
wysokość kar zastrzeżonych w umowie,

ZAMAWIAJĄCY może

dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody.
5. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni się z dokonaniem zapłaty za przedmiot umowy, zapłaci
WYKONAWCY odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących
przypadkach:
1/ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie
prowadzić
działalność,
3/ zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy,
4/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7
dni od daty
zawarcia umowy,
5/ Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa trwa dłużej niż miesiąc,

6/ Wykonawca nieprawidłowo wykonuje roboty lub stosuje niewłaściwe
materiały,
7/ Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn określonych w § 2 pkt
2.
2. Odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt
2 – 6 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
przyczynach, a odstąpienie od umowy z przyczyny określonej w ust.1 pkt 7
może nastąpić w terminie 14 dni od daty określonej w § 2 pkt 2.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1/ Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
2/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust.3
może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający wykonują
następujące czynności:
1/ w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych
robót wg. stanu na dzień odstąpienia od umowy,
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na
koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy.
§ 10
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem
nieważności.
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak,
pod

rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do
oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zm.).
§ 12
Spory powstałe na tle realizacji tej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

