
Zaktualizowany załącznik nr 3 

 

UMOWA  

zawarta w dniu  .....................  

pomiędzy: Gminą Zapolice reprezentowaną przez: Pana Witolda Oleszczyka – Wójta Gminy 

Zapolice z siedzibą: ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 8291708296 zwaną w dalszej 

części Umowy Zamawiającym, 

a  ..................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 560/2018 Wójta Gminy 

Zapolice, z dnia 25 stycznia 2018 r. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  w ramach projektu pn. „Sprzęt 

ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zapolice niezbędny do udzielenia 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy tj. opisie technicznym przedmiotu zamówienia. 

3. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, 

bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, nieużywany i nie może być przedmiotem praw ani 

zobowiązań osób trzecich. 

4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z standardem wyposażenia podmiotów KSRG  

w zestawy ratownictwa medycznego stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad Organizacji 

Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 roku 

zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.   

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………………….  

Stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada potencjał i kwalifikacje niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 2 

 Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 

dnia 31 lipca 2018 r.  



 

 

2. Zamawiający uzna termin za zachowany o ile Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do 

siedziby Zamawiającego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1,  a  w wyniku 

odbioru dokonanego przez Zamawiającego nastąpi sporządzenie protokołu zdawczo-

odbiorczego.   

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi  

brutto ………………… zł (….), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie przy realizacji umowy (np. koszty transportu, koszty wyładunku, koszty 

opakowania, opłaty podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze) i nie podlega zmianie 

lub waloryzacji do końca realizacji umowy. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawioną po 

zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

4. Podstawą do jednoczesnego wystawienia faktury będzie protokół  zdawczo-odbiorczy 

wykonanego przedmiotu umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy , o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, 

przelewem na konto bankowe nr………………………… 

 

§ 4  

Warunki realizacji dostawy  

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot Umowy, który zaproponował w złożonej 

w przywołanym postępowaniu o udzielnie Zamówienia ofercie i który spełnia wymogi 

Zapytania Ofertowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy z 

wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni przed dostawą. Strony Umowy uzgodnią – w formie 

pisemnej lub ustnej – konkretny dzień dostawy i godziny (przedział czasowy), w jakich 

nastąpi dostarczenie przedmiotu Umowy i jego odbiór.  

3. Odbioru przedmiotu Umowy, dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego za 

protokołem odbioru. Dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania przez 

strony Umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może 

odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru 



 

 

Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 4 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady, 

bądź do usunięcia wady w drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie 

przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od 

dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia braków 

ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 4 dni roboczych 

od dnia stwierdzenia braków. 

 

§5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i  

pełnowartościowy, jak również, że stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami 

na rzecz osób trzecich.  

2. Wykonawca zapewnia 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na dostarczony sprzęt, a bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. Wady ujawnione w 

okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i 

czynności podjętych w związku z usunięciem wady).  

3. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi, z gwarancji Producenta lub z gwarancji Wykonawcy.  

4. Naprawa sprzętu w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie w siedzibie 

Zamawiającego, czas reakcji to następny dzień roboczy po zgłoszeniu usterki. Serwis 

gwarancyjny świadczony będzie przez autoryzowanego partnera serwisowego Producenta a 

w przypadku gdy Producent nie będzie mógł realizować z jakiś przyczyn obowiązków 

gwarancyjnych to Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki gwarancyjne 

5. Zamawiający ma prawo do samodzielnej zmiany konfiguracji sprzętu bez utraty  

gwarancji(samodzielne otwarcie obudowy i wymiana podzespołów) 

6. Przez termin realizacji usług serwisowych o których mowa w ust. 4 Zamawiający rozumie 

czas, w jakim serwis jest zobowiązany podjąć interwencję serwisową, usunąć zgłoszone 

usterki lub dostarczyć urządzenia zamienne. W przypadku niewywiązania się z powyższych 

warunków Wykonawca/Producent będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe.  



 

 

7. Wykonawca lub producent ponosi wszystkie koszty realizacji gwarancji, gwarancja nie 

powoduje dodatkowych kosztów Zamawiającego związanych z utrzymaniem gwarancji, w 

tym płatnych konserwacji sprzętu. 

8. Warunki gwarancji będą zawarte w karcie gwarancyjnej, którą Wykonawca Zamawiającemu 

wraz z przedmiotem umowy dostarczy w formie papierowej/udostępni w formie 

elektronicznej. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany Sprzętu na nowy będzie 

każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej danego Sprzętu.  

9. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązuje się jedynie do użytkowania sprzętu zgodnie   

z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, 

10. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 8, nie może zawierać postanowień 

sprzecznych z postanowieniami umowy oraz postanowień powodujących dodatkowe koszty 

przez Zamawiającego związane z utrzymaniem gwarancji (w tym płatnych konserwacji 

sprzętu).  

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres 

zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a zakończy dniem odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad i usterek.  

12. Trzykrotne bezskuteczne naprawy konkretnego Sprzętu zaistniałe w okresie gwarancji, 

obligują Wykonawcę do wymiany tego Sprzętu na nowy, wolny od wad, równoważny 

funkcjonalnie, w terminie 14 dni roboczych od daty ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji 

określony w ust. 2 dla wymienionego Sprzętu rozpocznie się z chwilą jego dostarczenia. 

 

§ 6 

 Osoby do kontaktu 

1. Koordynatorem  w zakresie realizacji przedmiotu  umowy ze strony Zamawiającego jest: 

Izabela Grobelna – inspektor ds. inwestycji i infrastruktury komunalnej w UG 

Zapolice, Tel. 43 823 19 82 wew. 30, e-mail: i.grobelna@zapolice.pl, a w razie jego 

nieobecności osoba pełniąca zastępstwo. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 

jest:…………………............................tel……………………, e-mail:…………………   . 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia 

Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 Kary umowne 



 

 

1) Wykonawca niniejszego zamówienia  zapłaci kary umowne Zamawiającemu za:  

a. za opóźnienie w dostawie części lub całości przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała nastąpić dostawa, 

b. za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane, 

c. odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od  

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanego przedmiotu  

umowy.  

§8 

Zmiany umowy  

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści  

    oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:  

1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie 

powodujących zmiany Przedmiotu umowy,  

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań w zakresie modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i 

braku dostępności na rynku pod warunkiem że Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie 

gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,  

3) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane  

    w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

    Cywilnego. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

    siedziby Zamawiającego. 

 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  

     piśmie w formie aneksu.    



 

 

4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji 

     umowy na rzecz osób trzecich.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia, 

- Oferta. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 


