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UMOWA 

Nr IZP.272……...2018    

zawarta w dniu …………….. w Gidlach, pomiędzy 
 

Gminą Gidle z siedzibą w Gidlach przy ul. Pławińskiej 22, 97-540 Gidle, NIP: 772-22-60-

381, reprezentowaną przez Pana Janusza Pachulskiego Wójta Gminy Gidle,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

 

a  

 

Firmą …………………………. 

Reprezentowaną przez …………………………………………… 

Zwana w dalszej części umowy Wykonawcą  

 

zwane dalej „Stronami umowy”. 

 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 

Wykonawca oświadcza, że: 

 posiada duże doświadczenie i umiejętności oraz wysokie kwalifikacje zawodowe 

pozwalające na wykonanie umowy; 

 nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość 

wykonania umowy.   

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w 

ramach realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości  - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umowa nr  DSRiN-I-7211-874/18 z dnia 

08.06.2018r.  

 

Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

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

wraz z kopiami certyfikatów na poszczególne jego elementy do Urzędu Gminy Gidle, 

ul. Pławińska 22 97-540 Gidle. 

2. Termin dostawy zamówienia ustala się do dnia ………………………. 

3. Przedmiot dostawy objęty jest okresem gwarancji określonym przez producentów 

poszczególnych elementów. 

4. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej dostarczonego towaru jego wymiana 

nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. 

 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Kwota o której mowa w§ 3 ust. 1 obejmuje całkowita należność jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić za dostawę przedmiotu umowy. 



 

§ 4 

1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 

–stu dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Zapłata należności zostanie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze. 

3. Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Błędnie naliczona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14 dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia prawidłowego i kompletnego dokumentu finansowego. 

5.  W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć 

zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

6. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT.   

 

 

 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lun nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,2 % ceny 

określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) Za zwłokę w wymianie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia 

towaru w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 

– 10 % ceny określonej w § 3 ust. 1. 

 

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

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

4. Kary umowne oraz należności z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania 

niniejszej umowy mogą być potracone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

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

umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznych, a czego nie można bullo 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 maja zastosowania. 

 

 

 

§ 7 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażona 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 SA korzystne dla Zamawiającego. 



§ 8 

1. Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2017. poz. 459 z póź. 

zm.) 

§ 9 

Wszelkie załączniki stanowią integralna części niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

…………………………                                                        ……………………………… 


