
UMOWA NR …………..  

Zawarta w dniu …………….2018 roku w …………………….. pomiędzy:  

  

Ochotniczą Strażą Pożarną w Wiewcu, Wiewiec 170, 98-337 Strzelce Wielkie, zarejestrowaną 

w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000206023 reprezentowaną przez: Adama 

Mielczarka – Prezesa OSP, zwaną dalej Zamawiającym, a  

 

……………………………………………  

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

 

reprezentowanym przez:   

 

…………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą.  

  

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

  

§ 1  

Przedmiot umowy  

  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Wiewcu, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy oraz w ofercie Wykonawcy.  

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) przeniesienia na własność Zamawiającego i wydać mu jeden nowy średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, zwany dalej „samochodem” spełniający 

wymagania techniczne określone w SIWZ,  

b) przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w obsłudze pojazdu.  

3. Przedmiot umowy winien spełniać następujące wymagania:  

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,  

b) być fabrycznie nowy, rok produkcji - 2018, wolny od jakichkolwiek usterek, jak 

również posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie  

z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,  

c) nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich,  

d) spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych   

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia ora zmienia,  

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. 

Nr 143, poz. 1002 ze zm.),  

e) spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1002 ze zm.).  



  

§ 2  

Termin realizacji umowy  

  

1. Realizacja niniejszej umowy, rozumiana jako dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy Zamawiającemu, nastąpi w terminie do 30.11.2018 r.  

2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru pojazdu.  

 

§ 3  

Cena i warunki płatności  

  

1. Wartość całkowita przedmiotu Umowy, określonego w §1, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik do umowy wynosi brutto:  

............................................................................................................................................ zł 

(słownie.................................................................................................................................)  

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym 

ubezpieczenie roczne pojazdu w zakresie OC, AC i NNW.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wymienioną w ust. 1 cenę w terminie 31 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury, jednak nie później niż w dniu wyjazdu pojazdu 

z depozytu.  

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej  

i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.   

5. Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na 

fakturze.  

6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w dniu wyjazdu z depozytu.  

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez 

Wykonawcę powinna zawierać oświadczenia (lub dowody zapłaty) Podwykonawcy  

o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowaną dostawę. 

Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł przedłożone 

Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, lub 

nieprzedłożenia oświadczeń lub dowodów o których mowa w ust. 7 Zamawiający wdraża 

postępowanie określone w art. 143 c Prawa zamówień publicznych.  

  

§ 4  

Odbiór przedmiotu umowy, szkolenie  

  

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy na zasadach: odbiór 

faktyczny pojazdu (przekazanie dokumentów do rejestracji), pozostawienie pojazdu  

w depozycie, odbiór z depozytu.  

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia 

odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie telefoniczne na nr 

……………………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres 

……………………………………..  



3. Protokół odbioru i depozytowy dla przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach podpisanych przez przedstawicieli stron, po 1 egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na 

wolne od wad, lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach podpisanych 

przez przedstawicieli stron, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Ustęp ten 

nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek,   

o których mowa w ust. 4 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek nastąpi dalszy tok 

postępowania zgodny z ust. 3.   

6. Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadzą na własny koszt w siedzibie 

Wykonawcy szkolenie z kompleksowej obsługi przedmiotu dostawy. Protokół  

z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie 

sporządzony dla każdego przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach. Szkolenie odbędzie się 

w dniu odbioru lub w dniu wyjazdu z depozytu.  

  

§ 5  

Dokumentacja techniczna  

  

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć sporządzone w języku polskim:  

1) kartę pojazdu,  

2) COC,  

3) kopie świadectw dopuszczenia CNBOP-PIB na pojazd i wyposażenie (podlegające 

dopuszczeniu),  

4) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu,  

5) książki (karty) gwarancyjnie dla podwozia, zabudowy pożarniczej i elementów 

wyposażenia samochodu,   

6) wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na terenie całego kraju, 7) 

fakturę VAT,  

8) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu 

jako pojazd specjalny pożarniczy  

9) wykaz ASO, 10) warunki gwarancji.  

  

§ 6  

Gwarancja  

  

1. WYKONAWCA udziela 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi na przedmiot umowy   

o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych   

w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z opisem zawartym w ofercie, który jest równocześnie 

załącznikiem nr 1 do umowy.   

2. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą  

w siedzibie ODBIORCY przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY   

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez UŻYTKOWNIKA.   

3. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają 

zgłoszenie usterki w formie faksu. W szczególnych warunkach, gdy WYKONAWCA nie 

będzie mógł dotrzymać terminu 14 dni na naprawę, warunki szczegółowe naprawy ustali 



indywidualnie z właściwym ODBIORCĄ, sporządzając na tę okoliczność protokół  

z ustaleń wraz z określeniem nowego terminu wykonania naprawy, którego 

niedotrzymanie będzie wymagało naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 6. Protokół 

zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia do naprawy 

przedmiotu umowy, do momentu odebrania sprawnego z naprawy.  

5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu 

umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 

ODBIORCY, przemieszczenie dokonuje się na koszt WYKONAWCY,   

w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ODBIORCĄ a WYKONAWCĄ.  

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 

indywidualnych zleceń ODBIORCY.  

7. W przypadku niedokonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 3 Odbiorca ma prawo 

zlecić podmiotowi trzeciemu dokonanie naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dokonanie naprawy w sytuacji opisanej w zadaniu poprzednim przez inny podmiot niż 

Wykonawca nie wyłącza gwarancji Wykonawcy na naprawiane części.  

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających 

z rękojmi.  

  

§ 7  

Podwykonawcy  

  

1. Strony dopuszczają możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą 

Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę zawartą  

z Podwykonawcą, tożsamą z uprzednio zaakceptowanym projektem umowy przez 

Zamawiającego.  

3. Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi (dostawy) 

wykonane przez Podwykonawcę.  

5. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 

zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy.  

  

§ 8  

Zmiany umowy  i rozwiązywanie sporów  

  

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień 

publicznych, w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które 

strony umowy nie będą miały wpływu; 

2) zmiana ceny brutto - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT; 



3) zmiana zasad dokonywania odbioru; 

4) zamiany wyposażenia pojazdu na wyposażenie o lepszych parametrach przy braku 

zmiany ceny.  

  

§ 9  

Kary umowne  

  

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie 

postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.   

3. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 2 ust. 1 terminie, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki  w wysokości 0,1% wartości 

brutto umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego,  

w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu 

za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - 20% ceny wskazanej w § 3 ust. 1.  

2) za opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

uzgodnionego w umowie odsetki ustawowe ceny wskazanej  w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia.  

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej 

wymienionych kar umownych.  

  

§ 10  

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo  

  

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, że 

poddadzą go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy w Łodzi.  

2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 11  

Postanowienia końcowe  

  

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.  

2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

   

  

 Zamawiający:               Wykonawca  


