Załącznik nr 5

MT.2370.6.2018

Umowa nr ……………
zawarta w dniu ……………. r. w Toruniu pomiędzy:
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (NIP: 956-16-64-423, Regon:
000915455),
reprezentowaną przez:
st. bryg. Kazimierza Stafiej - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - st. ogn. Żanety Kułakowskiej
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ubrań specjalnych dla
strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż ………. kpl. ubrań specjalnych …………………
przez Wykonawcę Zamawiającemu za ustaloną w umowie cenę, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia /nr sprawy MT.2370.6.2018/ oraz ofertą Wykonawcy
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy i stanowi jej
integralną treść.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 3 ust.
1, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4.
4. Wykonawca oświadcza, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry
techniczne spełniające wymagania zawarte w odnośnych normach, certyfikatach,
świadectwach jakości, itp.
5. Wykonawca oświadcza, że towar określony w ust. 1 spełnia wszelkie normy oraz posiada
wszystkie prawem wymagane badania i certyfikaty, a ponadto jest zgodny z:
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada
2005 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2006 roku, Nr 4, poz. 25 z późn.zm.),
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn.
zm.)
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 Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego
2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony
indywidualnej użytkowany w Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy KG
PSP nr 2 poz. 17 z późn. zm).
§2
TERMIN WYKONANIA
1. Wydanie towaru określonego w § 1 ust. 1 umowy nastąpi w terminie do 07 grudnia 2018
roku, a jego niedostarczenie przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do
zastosowania uprawnień określonych w § 8 umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całego przedmiotu umowy na swój koszt
i swoje ryzyko do Magazynu Głównego Zamawiającego w Toruniu, przy
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń, najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostawę towaru określonego
w § 1 ust. 1 wynagrodzenie w wysokości:
netto: ……………… zł. (słownie: ………………………………………………….),
brutto: ……………... zł (słownie: ………………………………………………………...).
2. Cena całkowita towaru brutto obejmuje także koszty dostarczenia towaru do Magazynu
Głównego Zamawiającego oraz ewentualnej wymiany rozmiaru.
3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy objęty jest stawką podatku
od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710, z późn. zm.)
4. Ustala się 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty wpływu faktury do Zamawiającego
po uprzednim odbiorze, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, potwierdzonym protokołem
odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego
kwotą zapłaty nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
§4
ODBIÓR I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem
o dacie, w której towar będzie gotowy do odbioru. Data winna być określona co najmniej
na 2 dni przed terminem odbioru. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu lub
e-maila.
2. Odbiór towaru odbędzie się w dwóch etapach:
a) etap pierwszy obejmuje odbiór ilościowy w Magazynie Głównym Zamawiającego
i polega na sprawdzeniu zgodności towaru pod względem ilościowym, rozmiarów
oraz sprawdzeniu dokumentacji technicznej,
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

b) etap drugi obejmuje odbiór techniczno-jakościowy i polegać będzie na sprawdzeniu
zgodności towaru z wymaganiami określonymi w SIWZ i opisie przedmiotu
zamówienia. Przystąpienie do tego etapu nastąpi po pozytywnym zakończeniu etapu
pierwszego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od jego zakończenia.
Bezusterkowy protokół odbioru ilościowego oraz techniczno-jakościowego stanowi
podstawę do wystawienia faktury.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności co do ilości, rozmiarów
lub jakości towaru, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków i usunięcia wad
w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych. W takim wypadku zostanie sporządzony
protokół o stwierdzonych brakach lub wadach po 1 egz. dla każdej ze stron.
Zamawiający przy dostawie zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wzoru towaru na
podstawie, którego Wykonawca uzyskał świadectwo dopuszczenia z wzorem
dostarczonego towaru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) pobrania w trakcie odbioru techniczno-jakościowego 1 kpl. próbki towaru do badań
laboratoryjnych w jednostce badawczej do tego uprawnionej w celu określenia
i sprawdzenia parametrów technicznych wyrobu na zgodność z zasadniczymi
wymaganiami,
b) w przypadku stwierdzenia w wyniku badań wad w towarze Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznej zamiany towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
dłuższym niż 14 dni, na zgodny z dokumentacją techniczno-technologiczną, pokrycia
kosztów badań i ponownie przedstawia Zamawiającemu wolny od wad i zgodny
z zasadniczymi wymaganiami towar, w celu dokonania odbioru jakościowego. Ustęp
ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8 oraz
uprawnienia do odstąpienia od umowy.
Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania na własny koszt
kompleksowego badania losowo wybranej próbki towaru pod względem zgodności
z wymaganiami postawionymi w warunkach przetargowych, określonych w SIWZ
i opisie przedmiotu zamówienia, w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.
W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek wymagania Wykonawca jest zobowiązany na
własny koszt:
a) odebrać całość przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy częściowo jest on już
w trakcie użytkowania,
b) dostarczyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni, na
warunkach niniejszej umowy nowy towar spełniający wymagania określone w SIWZ
i opisie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych, o których mowa w § 8 oraz uprawnienia do odstąpienia
od umowy.
§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) instrukcję użytkowania,
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b) wykaz wszystkich materiałów (materiał wierzchni zewnętrzny, membrana, materiał
termoizolacyjny z podszewką, suwaki, zatrzaski, taśmy, nici itp.) jakich producent
użyje do wytworzenia pojedynczego kompletu ubrania,
c) instrukcję dotyczącą ponownej impregnacji/reimpregnacji ubrania (po określonych
cyklach prania z wykazem zalecanych środków do impregnacji ubrań
d) instrukcję dotyczącą sposobu prania ubrań z wykazem zalecanych środków piorących,
e) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 ze
zm.)
§6
GWARANCJA I REKLAMACJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na
dostarczony towar. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że użyte w przedmiocie zamówienia materiały posiadają
parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w odnośnych normach,
certyfikatach, świadectwach jakości, itp.
3. W okresie gwarancji i rękojmi towar, w którym zostaną stwierdzone wady i braki
zaistniałe bez winy Zamawiającego podlegać będzie według wyboru Zamawiającego
wymianie na towar wolny od wad i braków lub naprawie. W przypadku wymiany towaru,
termin jej realizacji winien nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni, natomiast w przypadku
naprawy, termin jej realizacji winien nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni, liczonych od
daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia. Koszty dostarczenia
towaru do Wykonawcy i odesłania towaru do Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.
Powyższe nie wyłącza innych uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
4. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji
w formie elektronicznej lub faksowej na adresy:
Zamawiający: e-mail: sekretariat@straz.torun.pl, nr faksu: 56 61 19 212
Wykonawca: e-mail: ……………… nr faksu: ………………
5. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od
wad.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku nie wykonania w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy zobowiązania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić
kosztów, jakie poniósł Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy.
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2. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca będzie mógł żądać jedynie udokumentowanych kosztów, które poniósł
w związku z realizacją przedmiotu umowy,
b) w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę braków i nieusunięcia wad
w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych, wobec ustalenia przy odbiorze
niezgodności co do ilości, rozmiarów lub jakości towaru, zgodnie z treścią § 4 ust. 4
umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w zakresie
niezrealizowanym, w terminie 14 dni od dnia upływu dodatkowego terminu
z jednoczesnym zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar
umownych
c) w przypadku braku zamiany przez Wykonawcę towaru na zgodny z dokumentacją
techniczno – technologiczną w terminie, wobec stwierdzenia w wyniku badań wad w
towarze, zgodnie z treścią § 4 ust. 6 pkt b umowy, Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
z jednoczesnym zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar
umownych.
d) w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę towaru spełniającego wymagania
określone w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia w zakreślonym terminie, wobec
stwierdzenia w wyniku badań próbki towaru jej niezgodności z wymaganiami
postawionymi w warunkach przetargowych, zgodnie z treścią § 4 ust. 8 umowy,
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni
od dnia upływu terminu, z jednoczesnym zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego
do naliczenia kar umownych.
§8
KARY UMOWNE
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Jeżeli Wykonawca opóźni termin dostarczenia przedmiotu umowy w stosunku do
terminu określonego w umowie, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości
2 % wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wartości
towaru
Jeżeli opóźnienie wydania towaru przekroczy 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie i naliczenia kar
umownych w wysokości 30% wartości towaru. W takim przypadku Zamawiający nie
będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł w związku z umową.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości wadliwego towaru za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
Za każdą nieterminową realizację naprawy gwarancyjnej bądź rękojmi Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia licząc
od dnia następnego po upływie terminu usunięcia wady i przekazania towaru
Zamawiającemu, o którym mowa w § 6 ust. 3.
Za wartość towaru przyjmuje się ceny brutto podane w ofercie.
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W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar
zastrzeżonych w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach
ogólnych, w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w zakresie
niezrealizowanym na skutek nieuzupełnienia przez Wykonawcę braków i nieusunięcia
wad w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych, wobec ustalenia przy odbiorze
niezgodności co do ilości, rozmiarów lub jakości towarów, Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 15 % wartości towaru.
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy wobec braku
zamiany przez Wykonawcę towaru na zgodny z dokumentacją techniczno –
technologiczną, wobec stwierdzenia w wyniku badań wad w towarze, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30%
wartości towaru.
10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy wobec braku
dostarczenia przez Wykonawcę towaru spełniającego wymagania określone w SIWZ
i opisie przedmiotu zamówienia wobec stwierdzenia w wyniku badań próbki towaru jej
niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 30% wartości towaru.
11. Jeżeli Zamawiający opóźni termin płatności, zapłaci odsetki za każdy dzień opóźnienia,
w wysokości odsetek ustawowych.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany towaru w terminie, o którym mowa
w § 6 ust. 3, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości nie
wymienionego towaru za każdy dzień opóźnienia nie więcej jednak niż 25% wartości
towaru.
7.

§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1.

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji
niniejszej umowy poddadzą rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

2.

W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w przypadku zaistnienia następujących warunków:
a) konieczność wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającego zmian cech towaru,
b) konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru,
c) gdy świadczenie Wykonawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem
niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
d) w razie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że
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majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także
w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu lub możliwość
zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Wykonawcy,
e) wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy ani
Zamawiającego okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji
zamówienia,
f) zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem
do umowy – dotyczy ceny brutto,
g) zajdą przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia i oferta Wykonawcy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie
w formie aneksu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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