
Umowa Nr 1/2019/OSP 

 

zawarta dnia ……….……… 2019 r. pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kębłowie z siedzibą przy ul. Nowej 8a, 64-223 Kębłowo, NIP 

9231571641, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232331, 

reprezentowaną przez:  

Ryszarda Rogozinskiego – Wiceprezesa 

Michała Rogozinskiego - Skarbnika 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………….- reprezentującym …………………..……………………………… 

z siedzibą w ……………………………………………….………………………………………….. 

zarejestrowaną pod numerem ………..……. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………..………….. Wydział Gospodarczy – 

Krajowego Rejestru Sądowego, ……………..………………………………………………………. 

/ ……………………………….…………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ………………………………………………….. z siedzibą w ……………………wpisanym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (NIP ………………………………..) zwanym 

dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego o 

udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 701-705 Kodeksu cywilnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

 

§ 2 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę: 

Zadanie 1 – pompa elektryczna zanurzeniowa – 1 szt., 

Zadanie 2 – wąż tłoczny W75-20ŁA  – 30 szt., 

Zadanie 3 – wąż tłoczny W52-20ŁA  – 10 szt., 

Zadanie 4 – zbieracz 110/75-75 – 2 szt., 

Zadanie 5 – smok ssawny pływający – 1 szt., 

Zadanie 6 – wytwornica pianowa WP-200 – 2 szt., 
 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia 

przyczepy do zaopatrzenia wodnego dla OSP Kębłowo, gm. Wolsztyn” 



współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie  

od  ……………….. r. do ……………….. r. 

 

§ 4 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi brutto ……………….. zł 

(słownie: ………………..……………………………………………………..……………….. zł ), 

w tym kwota VAT ……………….. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół bezusterkowego odbioru 

przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony umowy. 

 

§ 6 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

– opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, 

–  zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, liczonego od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na usunięcie wad,  

– odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 

potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 



§ 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

§ 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

   ………………..                                                                                         ……………….. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta na realizację przedmiotu zamówienia 

2. Regulamin nr OSP/WFOS-1.2019 z dnia 13.09.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Projekt współfinansowany z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 


