Oznaczenie sprawy: OSP/ZP/341-1/2010

projekt umowy
UMOWA OSP/342-/2010

W dniu …………………….. r. w Komprachcicach pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w
Komprachcicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 46-070 Komprachcice,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000052109,
reprezentowaną przez:
1. Prezesa OSP w Komprachcicach – Joachima Labusgę
2. Skarbnika OSP w Komprachcicach - Franciszka Kampę,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………
reprezentowanym przez:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity) –
w treści umowy zwanej dalej „ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie:
Dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową
kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
2. Dostarczony samochód powinien spełniać parametry techniczno – użytkowe określone w
SIWZ.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego .
§2
Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 20 październik 2010 r.
§3
1. Przekazanie i przejęcie samochodu odbędzie się:
a. komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,
b. podstawą przyjęcia samochodu będzie pokaz walorów pojazdu w terenie oraz
działanie i stwierdzenie poprawności funkcjonowania,
c. dostawca przeprowadzi stosowne i niezbędne badania oraz próby podzespołów na
własny koszt,
d. warunkiem odbioru będzie wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy bez wad,
e. jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać
będą następujące uprawnienia :
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- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy,
h. strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad,
i. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego
o usunięciu
stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio usług, jako wadliwych.
j. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
posiadanego świadectwa homologacji upoważniającego poruszanie się dostarczonego
pojazdu specjalnego po drogach publicznych kraju.
§ 4
Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Dostawcy
będzie
wynagrodzenie
w
wysokości:......................zł.
brutto
(słownie:
........................................................................................................... ) w tym wartość podatku
VAT wynosi : ........................... zł..
§ 5
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
identyfikacyjnym 991- 01- 73 -162
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, że jest zarejestrowany pod
numerem identyfikacyjnym ……………….………………………
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w wysokości 0,10 % wartości przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, za
każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w wysokości 0,10 % wartości przedmiotu umowy podlegającemu odbiorowi, za
każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Dostawcy, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego obejmującego całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru zgłoszonego do odbioru pojazdu, w
wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc
od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał nastąpić.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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2.
3.

4.
5.
6.

§7
N dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na
samochód, oraz 8 lat gwarancji na nadwozie.
Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru dostarczonego pojazdu.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje
się w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 14 dni do ich bezwzględnego i
bezpłatnego usunięcia.
Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ................................................................... .
Koszt transportu uszkodzonego awaryjnie pojazdu, w okresie gwarancji, obciążać będzie
Dostawcę.
W przypadku wydłużającego się terminu usuwania awarii ponad 5 dni, Dostawca dokona
niezwłocznie wymiany niesprawnego podzespołu na nowy pozbawiony wad.

§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktu 3 Rozdziału
XII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach – art. 145 ust. 1 ustawy .
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art.145 ust. 1 i 2
ustawy.
§9
Do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla

Zamawiający :

Zamawiającego.

Wykonawca :
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