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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego RO.5543.6.2018.PT z dnia 7 września 2018 r.

Umowa nr …….

zawarta w dniu ..................... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:
Gminą Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, NIP: 8222146576, 
REGON: 711582747 reprezentowaną przez:
Pana Antoniego Janusza Piechoskiego – Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,
zwaną dalej Zamawiającym;
a ……………………………………………
z siedzibą w ..............................................................
NIP: ..........................., REGON: ................................
reprezentowanym przez .............................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Przedmiotem  umowy jest „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w załączniku nr …… do zapytania ofertowego z dnia 7 września 2018 r. i zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i nie używany, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
2. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……......... złotych brutto (słownie: ............... złotych brutto), w tym podatek VAT …….. złotych (słownie ………… złotych), …............. złotych netto (słownie ……… złotych netto).
2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 3
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zaś warunkiem wystawienia faktury będzie odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami § 3.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 5 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 
2 listopada 2018 r. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wykonawca o terminie dostawy zawiadomi Zamawiającego nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.
4. Z odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy.
5. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczy wraz z przedmiotem umowy:
	karty gwarancyjne w języku polskim;

instrukcję obsługi i eksploatacji wystawione przez ich producentów w języku polskim;
	certyfikaty i atesty – jeśli zostały wystawione dla danego urządzenia;

aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm) – jeśli zostało wystawione dla danego urządzenia.

§ 4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji na  przedmiot umowy.
2. Okresy gwarancji i rękojmi zgodne są z okresami określonymi w załączniku 
nr …………… do zapytania ofertowego i zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy wymagane zgodnie z warunkami gwarancji oraz naprawy będą wykonywany na koszt Wykonawcy.
4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, to Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5
1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w realizacji  przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
4. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi, zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.
6. Stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żądania przez Wykonawcę zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedziała się o przesłance uprawniającej do odstąpienia od umowy.
3. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie 
w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:
W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny przedmiotu umowy.
	W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy do nowych przepisów prawa. 
Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
	W innych przypadkach uzasadnionych koniecznością prawidłowego zrealizowania zadania przez Zamawiającego.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

§ 9
Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
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