Projekt umowy

Zał. nr4do SIWZ

UMOWA Nr ........................
W dniu .......................... w ……………….., pomiędzy Gminą Gorzów Śląski zwaną w
dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza– Artura Tomalę
Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Agaty Olejarz
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
przy udziale:
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Uszycach
zwanej w dalszej części umowy OSP reprezentowanej przez:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
W wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru
oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zabudowy średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Uszycach na
dostarczonym podwoziu samochodu marki STAR 266 zgodnie z wymogami Komendy
Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
PrzeciwpoŜarowej z 2 marca 2006r zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
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§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z naleŜytą starannością.
2. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy uŜyciu własnych materiałów, urządzeń
i narzędzi.
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
§3
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia .........................................
2. W przypadku stwierdzenia raŜących naruszeń umowy przez Wykonawcę Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Zamawiający ma prawo
Ŝądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.
§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób, którym powierzy wykonanie
zamówienia.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§5
Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę a przyjętej przez Zamawiającego
strony ustalają cenę za wykonanie zamówienia w kwocie ............................... zł netto
słownie: .....................................................................................netto, ...................................
............................................. brutto, w tym podatek VAT .................% w wysokości
............................... zł,- słownie: ..........................................................................................
......................................................... brutto.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy
związane z wykonaniem zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia
wystawienia faktury, po ostatecznym odbiorze protokolarnym dokonanym przez obie
strony.
W przypadku nieotrzymania dotacji przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Uszycach
z instytucji wspierających przedmiot zamówienia, termin płatności faktur zostanie
wydłuŜony co zostanie potwierdzone stosownym aneksem do umowy.
Faktury naleŜy wystawić na OSP w Uszycach, 46-310 Gorzów Śląski, Uszyce 87
Nr NIP: 576-14-10-777
Płatnikiem faktury jest:
- Gmina Gorzów Śląski
- Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie
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7. Ostateczny odbiór końcowy dokonany przez obie strony nastąpi po sprawdzeniu
zgodności wykonanych prac z powierzonym zakresem prac i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze, Wykonawca usunie
wady w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia. Po usunięciu wszystkich wad zostanie
sporządzony ostateczny odbiór końcowy.

1.

2.

3.
4.

§6
JeŜeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 z winy
Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za kaŜdy dzień
zwłoki.
JeŜeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezaleŜnymi od
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin
wykonania zamówienia.
JeŜeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienaleŜyty i nie usunie wad w terminie
14 dni od ich zgłoszenia Zamawiający moŜe potrącić do 10% wartości wynagrodzenia.
JeŜeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienaleŜytego
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający moŜe Ŝądać
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7
Wykonawca udziela ............................................. gwarancji na wykonane prace i materiały. W
przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca usunie wady w terminie 14
dni od dnia ich zgłoszenia. Wykonawca poniesie ewentualne koszty przejazdu samochodu do
warsztatu Wykonawcy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień wymagają dla swej waŜności formy pisemnej.
§ 10
Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwemu
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądowi.
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§ 11
Umowę sporządzono w 6 egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający:

OSP:
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Wykonawca:

