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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

UMOWA - WZÓR 

na dostawę zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez OSP Stawiski na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 

z późn. zm.) zawarta w dniu ..................... 2019 roku w Stawiskach pomiędzy: 

 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Stawiskach, ul. Strażacka 9, 18-520 Stawiski reprezentowaną przez 

______________, zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

....................................................................................................................................................., z 

siedzibą w .......................... przy ul. ...................................posiadającym NIP………........, REGON 

…………….. reprezentowanym przez:…………………… 

................................................................. 

................................................................. 

 zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści:  

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje wykonać dostawę jednego, fabrycznie 

nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Stawiski marki………... 

2. Ilość i zakres dostaw objętych zamówieniem, określony został w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, złożonej ofercie i załączniku nr 5 do SIWZ, które to dokumenty stanowią 

zobowiązania Wykonawcy i integralną część umowy. 

 

§2 

Ustala się następujący termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy: od dnia 

podpisania umowy do dnia 12 listopada 2019r.  

 

§3 

1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………..…………zł (słownie: 

……………………………..………………..………… złotych), powiększoną o podatek VAT 

……… % w kwocie …………….. zł (słownie: ……………………………………..……… 

złotych), co stanowi kwotę brutto ………………………..……..…  zł (słownie: 

………………………………… złotych). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 

1) pełne koszty kompleksowego wykonania zamówienia wymienionego w § 1 niniejszej umowy,   

2) wszelkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy,  

3) inne niezbędne koszty do poniesienia związane z realizacją umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy Nr ……………………………………………………………… w terminie do 30  dni 

od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury ma być załączony protokół 

odbioru pojazdu bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.  

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w czasie trwania prac i ponosi 

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe ze złego wykonawstwa i zabezpieczenia robót.  
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3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o 

gotowości wydania przedmiotu umowy.  

4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w obecności przedstawicieli 

stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń 

przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.  

7. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada 

opisowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian 

zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 zostanie sporządzony protokół stwierdzający 

zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół 

sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego.  

9. Po pozytywnym odbiorze pojazdu zamawiający pozostawi pojazd w depozycie u Wykonawcy 

celem rejestracji we właściwym wydziale komunikacji. Na tę okoliczność zostanie sporządzony 

stosowany protokół depozytowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest kompletny i spełnia wymagania określone w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn. 

zm.); rozporządzeniu 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. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), rozporządzenia ministrów: Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  Służby 

Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. 

U. z 2019 r., poz 594). 

11. Pojazd posiada ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.  

12. Wraz z pojazdem zostaną przekazane:  

 książka gwarancyjna w języku polskim,  

 karta pojazdu,  

 2 oryginalne komplety kluczyków,  

 instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,  

 niezbędna dokumentacja techniczna w tym min. świadectwo homologacji samochodu, 

świadectwo dopuszczenia CNBOP,  

 inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiotu umowy na okres …… miesięcy od 

daty dokonanego odbioru pojazdu oraz ………… lat gwarancji na perforację nadwozia. 

2. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia 

pojazdu do miejsca serwisu. 
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§6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia upływu terminu wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 3 pkt.1, chyba, że zaistniały okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 

§7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia od umowy 

w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,  

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

4) wystąpienia przesłanek pozwalających stwierdzić, że termin umowy nie zostanie dotrzymany,  

5) w warunkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

6) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

7) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145a ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.   

§8 

Osobą do kontaktu i nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie: 

............................................................................................................................. ........... 

 

Osobą do kontaktu i nadzoru nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

............................................................................................................................. ........... 

 

§9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 

ust. 1 - Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści zawartej 

umowy. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w stosunku 

do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w 

ofercie:  

a) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze 

dla zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu,  

b) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu,  

c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

4. Zmiany umowy nie mogą naruszać Prawa zamówień publicznych i mogą być dokonywane pod 

rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 

 

§10 

1. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

4. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………………. r., 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

c) Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

 

_______________________              ________________________ 
 


