Umowa
Zawarta w dniu ……………… roku w miejscowości Trześń pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Trześni z siedzibą: Trześń, ul. Błonie 4, 39-432 Gorzyce
którą reprezentuje:
Prezes OSP Trześń – Ryszard Nowocień
a………………
które reprezentuje:
……………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na dostawę średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni została
zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód ratowniczo-gaśniczy
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że samochód ratowniczo-gaśniczy spełnia wymagane polskim
prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.
3. Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego samochodu ratowniczogaśniczego .
4. Pojazd winien być wyprodukowany w 2019 roku.
5. Za termin przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego rozumie się datę podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie
instrukcji obsługi w stopniu gwarantującym prawidłowe użytkowanie w siedzibie
Wykonawcy.
7. Odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonuje się wyłącznie na piśmie.
§2
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku.
§3
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne ustala się dla Wykonawcy i wynosić będzie:
za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy: kwotę
………………………….. netto zł (słownie: …………………………….., powiększoną o
należny podatek od towarów i usług (VAT ) w kwocie ……………………………….
zł (słownie: ……………………………………), co stanowi kwotę brutto
…………………………………….. (słownie: …………………………………………..).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy obejmująca

koszt udzielenia gwarancji, podatki, w tym podatek VAT, ubezpieczenia i inne opłaty
nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, narzuty,
ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze w tym w szczególności
koszt szkolenia osób z jednostki OSP w Trześni.
4. Poza wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje
zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy.
§4
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr ..................................................................................., po całkowitym
i terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez
Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 7.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia
wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
Faktura winna być wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną w Trześni, adres:
Trześń, ul. Błonie 4, 39-432 Gorzyce.
Samochód stanowi własność jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trześni, ul. Błonie 4, 39-432 Gorzyce.
Jeżeli część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy objętego
wystawioną przez Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez Podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie
Podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał pełną kwotę wynagrodzenia za
wykonanie prac, których faktura dotyczy, względnie uwierzytelnione przez bank
dowody zapłaty całości należnego Podwykonawcy wynagrodzenia lub umowę cesji
wierzytelności, na mocy której zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dokona
bezpośrednio Zamawiający.
Nie spełnienie wskazanych w ust. 6 warunków przez Wykonawcę uprawnia
Zamawiającego do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, aż
do czasu udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty dla Podwykonawcy.
§5

1.
2.

3.
4.

5.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, z wyprzedzeniem, o dacie odbioru
techniczno – jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru
techniczno jakościowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. Upływ 5 – dniowego
okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy. Strony dopuszczają
zawiadomienie w formie faksu.
Odbiór techniczno – jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie
Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany
samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół
o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron
umowy i podpisany przez obie strony umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że
przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zawartemu odpowiednio
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w załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
dokonania zmian w dostarczanym samochodzie zgodnie z opisem. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu
zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
Odbioru techniczno-jakościowego dokona przedstawiciel Zamawiającego
i w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy, z udziałem przedstawiciela
jednostki OSP, która będzie użytkownikiem przedmiotu umowy.
Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w terminie określonym w protokole odbioru technicznojakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona przedstawiciel
jednostki OSP, w obecności, co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór
faktyczny zakończony zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez
przedstawicieli obu stron, sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, dla co najmniej
2 przedstawicieli jednostki OSP, odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego
w terminie i miejscu odbioru końcowego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia
z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron umowy
i podpisany przez obie strony umowy.
Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego
wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy, jak również ryzyko jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Odbierany pojazd powinien być zatankowany przez Wykonawcę i mieć pełny bak
paliwa (oleju napędowego).
Montaż sprzętu na samochodzie posiadanego przez zamawiającego powinien być
zamontowany na koszt wykonawcy.
§6

1. Wykonawca Oświadcza, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli ….
miesięcy gwarancji.
2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu do
samochodu wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia,
b) kartę pojazdu,
c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodów oraz wyposażenia w języku polskim,
d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
e) świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą
§7
1. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy oraz wyposażenia wykonywane
będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy lub serwis producenta sprzętu stanowiącego
wyposażenie samochodu w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego
wskazanym. Czas realizacji serwisu – do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie

elektronicznej do Wykonawcy. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Serwis przedmiotu umowy zapewniany jest ponadto przez sieć Autoryzowanych Stacji
Obsługi zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz
gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zapisów ustępu 1.
3. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków
prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.
4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawy części zamiennych przez
okres 3 lat licząc od daty odbioru samochodu.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 2 za każdy
dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 niniejszej
umowy),
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3
ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 2,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 z
zastrzeżeniem § 10 ust.1 pkt 2 niniejszej Umowy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić na
zasadach
określonych
przepisami
Kodeksu
cywilnego
odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.
§9
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 10
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w
interesie Zamawiającego, w szczególności z powodu: sytuacji finansowej,
zdolności płatniczych, warunków organizacyjnych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności ekonomicznej, fizycznej lub technicznej po stronie Wykonawcy,
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia od Zamawiającego.
b) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji
zamówienia.
b) W innych uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy,
a w szczególności, gdy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie
komponentów sprzętu, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza
zmianę tych komponentów na inne spełniające warunki opisane w SIWZ. W takim
przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany.
c) W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć
chwili zawarcia umowy, a w szczególności, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, zamawiający może wprowadzić zmiany umowy wynikające
z tych przepisów.
d) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto
pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio
skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść na osoby
trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.
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