
 

 

RGK………………. 

 

                                                      Umowa Nr  ………………… 
 

W dniu …………………….. r. w Rybnie pomiędzy Gminą Rybno, z siedzibą w Rybnie przy                                   

ul. Długiej 20, 96-514 Rybno,  posiadającą NIP 837-169-22-61, REGON 750148466 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Rybno – Grzegorza Kropiaka 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Rybno – Grażyny Dybiec 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a ………………………………………………………………………….zwanym dalej Dostawcą, 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) oraz po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie 

Zarządzenia Nr 47/2014  z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych 

o wartości poniżej 30.000 euro, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. Doposażenie 

Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Rybno 

 Zabezpieczenie  poduszki powietrznej kierowcy – 1 zestaw 

 Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 zestaw 

 Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 2 zestawy 

 Pilarka do drewna – 1 szt. (moc kW/KM 2,8/3,8) 

 Pilarka do drewna – 1 szt. (moc kW/KM 2,2/3,0) 

 6 . Detektor napięć – 1 szt.  

 Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 2 zestawy 

 Latarka akumulatorowa – 4 szt.  

 Zbijak do szyb hartowanych – 1 szt.  

 Nóż do pasów bezpieczeństwa – 1 szt. 

 Agregat prądotwórczy – 1 szt. (Min 9,5 kVA / 9,5 kW) 

2. Sprzęt musi  posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia CNBOP , które należy dostarczyć 

Zamawiającemu. 

§ 2 

 Termin wykonania 
1. Zadanie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 25.10.2018 r.  

2.  Dostawa wyposażenia należy uzgodnić telefonicznie z Zamawiającym w godzinach pracy 

Urzędu Gminy Rybno  

  

§ 3  

Wynagrodzenie 

1. Wartość dostawy objętej umową określa się na podstawie ceny wynikającej z oferty i wynosi 

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

 

§ 4 
 

1.  Zamawiający ustanawia do nadzoru, kontaktu z Wykonawcą przedstawicieli 

Zamawiającego w osobie : Joanna Mijas  tel. 046 861 14 38 w 27. gminarybnorgk@wp.pl 

2. Wykonawca ustanawia do kontaktu przedstawiciela w osobie:  ………………………………….. 

 



. 

§ 5  

 Sposób rozliczenia 

1. Rozliczenie należności za dostawy odbywać się będzie na podstawie przedłożonych faktur 

2.Należność będzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedłożenia wymaganych 

dokumentów.  

3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 

z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

§ 5  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)  za zwłokę w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki 

b) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Dostawcę w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Dostawcę w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

2.2  Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

    dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 6  

Odstąpienie od umowy 

 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych: 

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;  

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Dostawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

pod  rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustaw 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Dostawcy. 

 

                       

  

          ZAMAWIAJĄCY                                                                           DOSTAWCA   


