
 

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowne  

 

UMOWA NR: UG-V.272.1.0000….2018 

zawarta w dniu ………2018 r. w Kroczycach pomiędzy: 

 - Gminą Kroczyce z siedzibą w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 29, NIP 649-

22-89-505, reprezentowaną przez: 

 1. Wójta Gminy – Stefana Pantaka 

 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:  

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa defibrylatorów w ilości 4 szt. oraz toreb ratowniczych 

z deską ortopedyczną i szynami Kramera w ilości 10 sztuk w ramach zadania pn.: 

„Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kroczyce 

wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. 

 

§2 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto przedmiotu umowy wynosi: netto: .............. zł. 

(słownie: ...................................................................................................... ), która 

powiększona o podatek VAT................... zł, daje kwotę brutto:......................zł 

(słownie:.................................................................................................)  

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną 

fakturę VAT, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru.  

3. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy w niej wskazany. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Termin realizacji umowy: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.  

 

§4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie dostawy przedmiotu umowy.  



 
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.  

3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, 

atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim. 

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron i podpisany przez strony lub ich pełnomocników. Protokół odbioru będzie 

stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.  

5. W przypadku stwierdzenia usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru albo wymiany na wolny 

od usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie 

nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas 

odbioru usterkach. 

6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi 

Wykonawca.  

§5 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

 

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane polskim 

prawem stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na terytorium RP i Unii 

Europejskiej oraz spełnia wymagania ogłoszenia o zamówieniu  

2. Wykonawca oświadcza, że każdy egzemplarz sprzętu składający się na przedmiot umowy 

będzie fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami 

na rzecz osób trzecich jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane 

prawem.  

3. Na przedmiot umowy wykonawca udziela gwarancji na okres nie mniejszy niż 8 lat w 

odniesieniu do defibrylatorów oraz na okres nie krótszy niż 24 miesiące w odniesieniu do 

torby ratowniczej oraz elementów wyposażenia wielokrotnego użytku (takich jk np. deska 

ortopedyczna, szyny typu Kramer itp.).  

4. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru 

dostawy.  

5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji.  

 

§6 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§7 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie 

postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;  

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego w umowie 

– 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku 

zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on 



 
w związku z realizacją niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem 

nieważności formy pisemnej; 

3) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu 

umowy – 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. 

4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej 

wymienionych kar umownych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

za wykonanie niniejszej umowy.  

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli 

podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
 

 

 

………………………………….    ………………………………… 

 

Załączniki:  

1. Oferta Wykonawcy 

 


