Wzór umowy Nr.................

Zał. Nr 7do SIWZ

zawarta dnia ....................... w Krzepicach pomiędzy:
Gminą Krzepice z siedzibą 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
NIP 574-20-54-873; REGON 15 13 98 296
reprezentowaną przez Burmistrza Krzepic - .................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ...................................
a .............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ....................................................
NIP: ................................., REGON :...............................................,
zwanym dalej DOSTAWCĄ,
-..............................................................................................................................................................,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , Zamawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.:
"Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w
Zajączkach Drugich ".
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok.
Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i dostawy oraz wymagania techniczno - użytkowe zostały
określone w załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Minimalne
wymagania dla średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na
podwoziu z napędem uterenowionym 4 x 4 dla OSP Zajączki Drugie).
§2
1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zostanie wykonany przez Dostawcę zgodnie ze złożoną ofertą i odebrany przez Zamawiającego w
terminie: do dnia 16.09.2019 r.
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Dostawcy.
§3
1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ...........................zł brutto
(słownie: ...............................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości ......... %........................zł , słownie :...............................................
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
3.Protokół zdawczo-odbiorczy po odbiorze technicznym, stanowi podstawę do wystawienia faktur i
przygotowania dokumentów do rejestracji.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana z konta Zamawiającego w
formie przelewu na rachunek Dostawcy w sposób następujący:
– po odbiorze technicznym w wysokosci 400 000,00 zł.;
– pozostała kwota do 30.10 2019 r.
5. Faktury za dostawę należy wystawić w sposób następujący: Nabywca - Gmina Krzepice,
42-160 Krzepice ul. Częstochowska nr 13, NIP 5742054873, Odbiorca – Urząd Miejski w
Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.
6. Termin platnosci faktur 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego.W przypadku nie

dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego – Dostawcy przysługują ustawowe odsetki za
zwłokę.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną, zgodnie z § 4, przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty
b) albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną
podwykonawcy część wynagrodzenia w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po
upływie terminu do zgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 10.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§4
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym
także odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych zobowiązań wynikających z umów
o podwykonawstwo.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji umowy zatrudnić podwykonawców
do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
4. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać:
a. zakres dostaw powierzonych podwykonawcy,
b. kwotę wynagrodzenia za wykonane dostawy,
c. termin wykonania
d. warunki płatności,
e. termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej dostawy.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o
podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, w
powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

§5
1. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie
Dostawcy, po uprzednim powiadomieniu przez Dostawcę o dacie odbioru – strony dopuszczają
zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu.
2.Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu umowy. Protokół
podpisują przedstawiciele obu stron umowy. Dostawca dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu.
3. Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby
Dostawcy.
4. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie odbioru
w siedzibie Dostawcy.
5. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
6. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i
obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej uraty lub uszkodzenia.
§6
1. Na przedmiot umowy Dostawca udziela gwarancji, która wynosi ........................ miesiące.
2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjnej nadwozia pożarniczego objęte gwarancją
wykonywane będą przez serwis Dostawcy w jego siedzibie lub w miejscu przez niego wskazanym.
4. W okresie gwarancji naprawy podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją świadczy
sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
§7
1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej
wysokości:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej
wysokości:
a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
przedmiotu umowy.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9.

§9
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być
dopuszczone tylko w granicach unormowanych w art. 144 i art 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy
odpowiadającego wymogom zawartym w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia z
powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu
umowy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia
przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem
funkcjonalności, wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą
lepsze od pierwotnego;
b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej, pod względem
funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia, albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany
rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w oferciedopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w Wymaganiach techniczno - uzytkowych
przedmiotu zamówienia;
c) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w
zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w Specyfikacji Technicznej przedmiotu
zamówienia;
d) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych
umów zawartych przez Zamawiającego- dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany
miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli
Zamawiającego;
e) terminu realizacji przedmiotu zamówienia- gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy( w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmiana
korzystną dla Zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu
ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych lub w przypadku
zaistnienia siły wyższej itp.);
f) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej w wysokości należnego podatku
VAT.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w
przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizacje przedmiotu zamówienia.
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie ;
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
§ 10
Do bieżącego nadzorowania nad prawidłowym przebiegiem dostawy oraz jej potwierdzeniem
Zamawiający wyznacza:
-...........................................................................

§ 11
1. Zamawiający i Dostawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej
realizacji jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy,
powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej
realizacji.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.
145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty,
2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej
należności Wykonawcy.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym; Kodeks Cywilny oraz
Prawo Zamówień Publicznych.
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu
postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd
Powszechny.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla
wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
Dostawca:

Zamawiający:

