
 
OSP/1/2021 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 
UMOWA NR 1/2021 

 

zawarta w dniu ……………………………… 2021 r. w Krościenku Wyżnym pomiędzy  
Ochotniczą Strażą Pożarną Krościenko Wyżne z siedzibą przy ul. Południowej 3, 
38-422 Krościenko Wyżne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000117013, NIP 6842268321, 
REGON 371012731 
reprezentowaną przez 

Andrzeja Glazara – Prezesa 
Agnieszka Wójcik - Skarbnika 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 

 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
 
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na dostawę 

pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem 
zwiększenia potencjału technicznego” obejmującą dostarczenie ubrania bojowego FIRE MAX 
3 – złoty NOMEX Tough (CNBOP) + napisy lub równoważnego w ilości 6 szt. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 posiada ważne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez 
CNBOP w Józefowie. 

3. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne, ul. Południowej 3, 
38-422 Krościenko Wyżne. 

 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 listopada 2021 r. 

 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie złożonej oferty, na 

kwotę: 
1) netto: …………. zł (słownie: ………………… złotych ……/100), 
2) podatek VAT 23% tj. ……….. zł (słownie: …………………….. złote …/100), 
3) brutto: …………. zł (słownie: …………………… złotych ………../100). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 
 

§ 4 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT płatnej na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury 
przez Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru atesty lub certyfikaty zgodności 

z obowiązującymi normami prawnymi urządzeń stanowiących przedmiot umowy, jeśli dla 
danego produktu przepisy prawa przewidują wymóg takiego posiadania takiego, bądź atestu 
czy certyfikatu zgodności z normami wydanego przez Jednostkę Certyfikującą. 

 



 
 

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy. 

2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. 

3) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 2. 

4) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie należności przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony 
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 
…….. miesięcy od daty jego odbioru końcowego. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem 
gwarancji. 
 

§ 7 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym 

zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedziba firmy, REGON, NIP, 
względnie dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy. Dane te mogę być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania umowy do 
dochodzenia roszczeń związanych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających 
z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

3. Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną, która zawiera informację 
wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

§ 8 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowane będą miały odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Powstałe w trakcie umowy lub po jej zakończeniu spory rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
  


