
 
 

UMOWA Nr ……./2020 (WZÓR) 

 

zawarta w dniu  ……2020 r. w  Woli Sękowej,  pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Sękowej 

Wola Sękowa 20A, 38-505 Bukowsko 

NIP 6871961929  REGON 180199810 

reprezentowanym przez: 

………………………….. – Prezesa Zarządu 

………………………….. – Skarbnika 

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"  

 

a 

……………………………………….. 

Zwaną/zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowaną  przez:  

……………………………………... 

 

o następującej treści: 

§1.  

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Sękowej 

szczegółowo wymienionych w § 4 ust. 1 pkt od 1 do 6 rzeczy.  

 

§2. 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 

postanowień umowy są:  

1. z ramienia Wykonawcy: …………………., tel.  ……………………. 

2. z ramienia Zamawiającego: ………………………………………….. 

 

§3. 

1. Termin realizacji ZAMÓWIENIA strony ustalają na dzień 30.11.2020 r. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu realizacji Zamówienia. 

      

§4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy wymienionych w pkt 

od 1 do 6, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu 

ofertowym, w postaci:  

1. Kominiarka niepalna strażacka* – 6 szt. 

2. Radiotelefon przenośny, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych 

(Motorola) – 1 szt. 

3. Drabina przenośna ratownicza* – 1 szt. 

4. Agregat prądotwórczy, trójfazowy – 1 szt. 

5. Tłumnica – 4 szt. 

6. Latarka kątowa – 4 szt. 

 

za cenę …………. zł  netto wraz z … % podatkiem w wysokości ………. zł, tj. łącznie ……………. zł 

brutto (słownie:…..).. 

 

a  Zamawiający zobowiązuje się rzeczy wskazane w pkt od 1 do 6 odebrać i zapłacić cenę.  

 

2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za dostarczenie rzeczy o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 do 6.  



 
 

 

§5. 

2. Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. m-cy na wyposażenie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 lub na poszczególne elementy ……… 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru odbioru przez obie strony. 

4. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innej firmie bez 

powiadomienia Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni w powyższym okresie bezpłatny serwis gwarancyjny. 

6. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem. W razie 

sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na właściciela. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej 

umowie a warunkami gwarancji udzielonej przez Wykonawcę obowiązują warunki korzystniejsze 

dla Zamawiającego.  

8. Ewentualny koszt transportu reklamowanego sprzętu leży po stronie Wykonawcy w okresie 

gwarancyjnym. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek dostarczenia 

sprzętu posiadającego wady lub usterki również wówczas, gdy wada tkwiła w przedmiocie umowy 

i nie mógł o niej posiadać wiedzy nawet przy dochowaniu należytej staranności.  

 

§6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw. 

2. Ponadto zamawiający może odstąpić od umowy z chwilą ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 

rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7. 

1. Podstawą do zapłaty ceny o której mowa w paragrafie 4 ust 1 jest faktura oraz protokół odbioru 

dostawy bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy.  

2. Należność  płatna  będzie   przelewem na konto Wykonawcy. 

   3. Termin zapłaty wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§8. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§9. 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 

 

§10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za każdy dzień opóźnienia w jej realizacji w wysokości 0,5 %  wartości umowy brutto,  

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie gwarancji, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokości 0,2 %  

wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,  

2. Jeśli opóźnienie w Wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę przekroczy 14 dni roboczych, to 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim wypadku, niezależnie od kar wymienionych 



 
 

w ust. 1., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną dodatkową w wysokości 10 % 

wartości netto Umowy.   

3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, gdy dostarczony towar 

posiada wady i nie spełnia wymogów określonych w  § 4. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i wymienionych w ust. 3., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, dodatkową karę 

umowną w wysokości 10 % ceny netto Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Naliczone kary umowne Zamawiający uprawniony jest potrącić z należności płatnej Wykonawcy, 

co zostanie potwierdzone notą księgową. 

 

§11. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§12. 

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

 

§13. 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA

         

 

 


