Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu
ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek
ochotniczych straży pożarnych współfinansowaną ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

Umowa Nr ZK.5543.7.2018/1
na podstawie notatki służbowej ZK.5543.7.2018

zawarta w dniu ……………..………2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Grzegorza
Piramowicza 32, NIP: 749 20 55 601, zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
……………………………… – …………………………………….,
a
………………………………..……..……….., NIP…………..…….., Regon ………….. zwanym dalej
,,Dostawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………........… o następującej treści:
§ 1.
Zgodnie z wynikiem postępowania udzielonego w trybie zapytania ofertowego oraz na podstawie
art. 4 pkt 8 PZP, Zamawiający zleca, a Dostawca podejmuje się wykonania dostawy szczegółowo
określonej w formularzu ofertowym Wykonawcy, (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
pn.: „Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek
ochotniczych straży pożarnych współfinansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
§ 2.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot zamówienia wraz z dostawą
kwotę ……….………brutto (słownie: ………………………………………….……………brutto).
2. Miejsce dostawy – Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle.
3. Termin realizacji zamówienia – do 20 lipca 2018 r.
§ 3.
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca;
2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu zamówienia;
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w terminie płatności
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.
§ 4.
1. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749 20 55 601
Odbiorca/Płatnik
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749 001 51 70

2. Faktura płatna będzie przelewem, na rachunek Dostawcy wskazany na
w terminie 14 dni od daty złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

fakturze,

§ 5.
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się
przepisów tej ustawy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy rozstrzygać będzie przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA:
Przyjmuję umowę do realizacji akceptując warunki w niej zawarte

...............................................................

…………………………………..
(data przyjęcia zamówienia do realizacji i podpis)

