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ZAŁACZNIK NR 5 do SIWZ 
 
 

WZÓR 
 

UMOWA Nr ………………… 
 
zawarta w dniu ............................. w Wilczy, pomiędzy Ochotnicza Strażą Pożarną w Wilczy,  
44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 123, zwanym dalej „Zamawiaj ącym ”, reprezentowanym przez 
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy Bernarda Paszka: 
 
.......................................................................................................... 
 
a ....................................................................................................... 
z siedzibą w ...................................................................................... 
wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawc ą” w imieniu i na 
rzecz którego działają: 
1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.), została zawarta 
umowa następującej treści : 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres dostawy, polegający na: 
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu 
pożarniczego z napędem 4x4. 

2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, która wraz 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód pożarniczy jest fabrycznie nowy, 
odpowiada obowiązującym normom, posiada stosowne certyfikaty oraz spełnia wymagania 
dotyczące przedmiotu dostawy.  

4. Dostarczony samochód pożarniczy do zamawiającego musi być ubezpieczony w zakresie OC 
i AC na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na czas nie krótszy niż 48 godzin od daty odbioru 
faktycznego oraz zatankowany do pełna. 

 
Termin realizacji 

§ 2 
Termin dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego Strony ustalają: do 45 dni od 
daty podpisania umowy. 
 

Obowi ązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym oraz zainstalować w samochodzie 
pożarniczym przed odbiorem techniczno-jakościowym osprzęt Zamawiającego, tj. pompę do 
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wody czystej; piłę spalinowa do drewna; piłę spalinową do cięcia betonu i stali; sprzęt do 
ratownictwa technicznego; sprzęt do ratownictwa medycznego; motopompę pływającą 
wirnikową samozasysającą, drabinę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ustalić z Zamawiającym miejsce składowania w samochodzie 
pożarniczym sprzętu pożarniczego Zamawiającego, m.in. węży ssawnych i tłocznych, 
prądownic, koszy ssawnych przed odbiorem techniczno-jakościowym. 

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z 
obsługi samochodu pożarniczego wraz z instruktażem obsługi całego wyposażenia 
w siedzibie zamawiającego. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla 
minimum 10 osób w ciągu 1 dnia roboczego odbędzie się w dniu odbioru faktycznego 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem umowy 
z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i 
kwalifikacji, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych 
z realizacją umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku z 
wykonywaniem umowy. 

7. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów i zasad BHP oraz p.poż. 

 
Warunki odbioru przedmiotu umowy 

§ 4 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie z wyprzedzeniem 5 – 

dniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w terminie wyznaczonym przez 

Wykonawcę. Upływ 5-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później 
niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, o którym mowa 
w ust. 1. W czasie odbioru sprawdzona będzie zgodność wykonania samochodu z umową, 
jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego poszczególnych urządzeń oraz 
zgodność ilościowa wyposażenia i kompletności dokumentacji. Protokół odbioru techniczno-
jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Odbiór będzie uznany za dokonany 
w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad/usterek, dających 
się usunąć Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty stwierdzenia. W takim 
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach/usterkach w 2 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany prze obie strony. Ustęp ten nie 
narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do 
odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty Wykonawcy, w 2 egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 
odstąpienia od umowy. 

6. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. 
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7. Odbiór faktyczny nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wilczy przy ul. Karola Miarki 123 i dokonany zostanie przez 2 upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru 
faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. Odbiór będzie uznany za dokonany w przypadku nie zgłoszenia 
żadnych uwag przez Zamawiającego. 

8. Przedmiot zamówienia odebrany będzie w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy 
w zakresie określonym w § 1 i § 3. 

9. Z przeprowadzonego szkolenia sporządzony zostanie protokół w 2 egzemplarzach (po 1 
egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego) zawierający wykaz imienny osób 
przeszkolonych. 

10. W przypadku nie dojścia do skutku odbioru techniczno-jakościowego bądź odbioru 
faktycznego z winy Wykonawcy wszelkie z tym związane koszty ponosi Wykonawca. 

 
Dokumentacja techniczna 

§ 5 
Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 

− instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 
− książkę gwarancyjną pojazdu w języku polskim oraz książki gwarancyjne wyposażenia 

dostarczonego przez Wykonawcę w języku polskim, 
− dokumenty wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

 
Inne postanowienia 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 

przedmiotu umowy: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę: 
…………………………………………………………………, za którego odpowiada Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
projekty umów oraz udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych 
podwykonawców. Powyższe nie daje podwykonawcom roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach 
z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula [ klauzule ] 
dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie 
w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
 

Wynagrodzenie i warunki płatno ści 
§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację 
przedmiotu umowy wynosi: cena netto: ………. + wartość VAT ……. = cena brutto ………...zł 
[słownie brutto : ………………………..…………………………………….. zł]. Powyższa cena 
brutto zawiera koszty paliwa i ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy. 
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2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 
zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie. 

3. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych tj. faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest bezusterkowy odbiór na 
podstawie:  

a) protokołu odbioru techniczno-jakościowego, 
b) protokołu odbioru faktycznego 
c) protokołu z przeprowadzonego szkolenia z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu 

umowy 
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin wskazany w ust. 3 

będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 
6. Faktury należy wystawiać na: Ochotniczą Straż Pożarną w Wilczy, 44-189 Wilcza ul. Karola 

Miarki 123  REGON 278259478 NIP 9691378058 
7. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem. 
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

 
Odst ąpienie od umowy 

§ 8 
Oprócz przypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 

b) wszczęcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Wykonawca nie dostarczył w umówionym terminie przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do 
realizacji przedmiotu umowy,  

e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu 
kontynuowania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia, bez podania przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub 

bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego 
siedmiodniowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
Warunki gwarancji, r ękojmi oraz serwisu 

§ 9 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy, licząc od daty faktycznego odbioru przez 

zamawiającego, następujących gwarancji: 
a) mechaniczna - …. miesięcy 
b) na lakier - … miesięcy 
c) na perforację blachy samochodu - … miesięcy. 

2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz karta 
gwarancyjna. W przypadku rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się 
przepisy korzystniejsze dla Zamawiającego. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie ……. miesięcy od daty faktycznego 
odbioru przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart 
gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.  

4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy, który zapewnia również na swój koszt transport (do serwisu 
oraz z serwisu do Zamawiającego) przedmiotu umowy podlegającego naprawie. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt wszelkie 
wymagane dla samochodu przeglądy gwarancyjne (łącznie z materiałami eksploatacyjnymi). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przeglądy samochodu wynikające z warunków 
gwarancji do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

7. Przeglądy gwarancyjne obejmują również wymianę na koszt Wykonawcy wszelkich środków 
i materiałów eksploatacyjnych, podlegających wymianie zgodnie z wymogami i zaleceniami 
instrukcji obsługi i konserwacji samochodu oraz książki gwarancyjnej lub innych 
dokumentów dotyczących samochodu i urządzeń, którymi samochód jest zabudowany. 

8. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy samochodu/wyposażenia nie później niż 2 
robocze od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/usterki do 5 dni roboczych od dnia jej 
zgłoszenia. 

10. Zawiadomienie o wadzie/usterce lub konieczność wykonania przeglądu następuje w formie 
faksu lub telefonicznie na numer ………………………….. . 

11. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania 
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych, a w szczególności wyspecyfikowania 
części zmienionych lub zainstalowanych w naprawianym przedmiocie umowy. 

12. Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady, 
Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad o takich samych, a 
w przypadku gdy przedmiot umowy nie jest już dostępny na rynku, na sprzęt o nie gorszych 
parametrach po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych. 

 
Kary i odszkodowania 

§ 10 
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają 
szkód. 

4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiający jest 
upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy. 

 
Postanowienia szczegółowe 

§ 11 
1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 
 

Zmiana umowy 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
sporządzone będą w formie aneksu. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej lub skutkujących nieterminowym 

wykonaniem umowy przeszkód, które nie mogły być racjonalnie przewidziane przez 
Wykonawcę w chwili składania oferty, 

b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu 
odpowiadającego wymogom zawartym w załącznikach do umowy z powodu zakończenia 
produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy, 
dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia 
samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem 
funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub 
będą lepsze od pierwotnego, 

c) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych zmian 
dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie 
z uwzględnieniem jego funkcjonalności, sprawności albo wyposażenia samochodu, 

d) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy 
w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załącznikach do umowy, 

e) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostaw rzeczy będących przedmiotem 
niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca 
przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego samochodu, 

f) w przypadku zmiany przepisów prawa dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która 
umożliwi dostosowanie postanowień umowy lub samochodu i jego wyposażenia do 
nowych przepisów. 
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3. W przypadku wprowadzenia zmian umowy, o których mowa w ust. 2 niedopuszczalne jest, 
aby ich konsekwencją było zwiększenie ceny samochodu (przedmiotu umowy). 

4. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy Zamawiający podejmie 
decyzję w zakresie zmiany umowy mając na uwadze czy zmiany proponowane przez 
Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania 
środków publicznych zgodnie z przepisami prawa. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zmiany pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 13 

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej 
ze Stron. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2. oferta Wykonawcy. 
 
 
 

Zamawiaj ący:                                                            Wykonawca: 
 
 
 
 
 


