Załącznik nr 6

Wzór umowy nr ……../2018
zawarta w dniu ...................................., pomiędzy:
Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze ul.
Kasprowicza 3/5, reprezentowanym przez:
- Elżbietę Polak – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddział Wojewódzkiego ZOSP RP WL
REGON: 007000702405000316, NIP: 929-10-03-751
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
reprezentowanym przez :
………………………………………………………..
………………………………………………………..
REGON:……………………….., NIP: …………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu
średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego zgodnie z
minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla sprzętu ratownictwa technicznego
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zestawy będą dostarczone do magazynu
- Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5 – 2 szt
- Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Gorzowie Wlkp, ul. Dąbrowskiego 3 – 1 szt
na koszt Wykonawcy najpóźniej do 25.05.2018
2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz zapłacenia Wykonawcy
należności.
§2
1.

Cena netto przedmiotu wynosi ……..………............................................... PLN ( słownie
………………………………………………………………..)
Cena brutto przedmiotu umowy wynosi …………………………………... PLN
………………………………………………………………..)

( słownie

W tym jednostkowa cena przedmiotu wynosi ……………………………. PLN

(słownie

………………………………………………………………...)
Płatność nastąpi w ciągu …………dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, po
odbiorze faktycznym towaru
§3
Strony ustalają terminy wydania przedmiotu umowy do 25.05.2018
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na zestaw wymieniony w § 1.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i
zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia.
3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie elementy użyte do skompletowania zestawów powinny
być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.
§5
1. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania zestawów do ratownictwa technicznego w stosunku
do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15 % wartości nie
wydanego w terminie towaru.
2. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 2
pkt.2 zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych
2. W przypadku powstania sporów na tle realizacji niniejszej umowy strony umowy zgodnie
oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
otrzymują Zamawiający i Wykonawca.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks do
niej.
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