
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy

Umowa nr

Niniejsza umowa została zawarta  dnia............r. pomiędzy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej
32 – 863 Tymowa 336

NIP 869 18 00 019
REGON 851799085

reprezentowaną przez Pana Romana Karnafała Prezesa OSP w Tymowej zwanym dalej w umowie 
„Zamawiającym " a

Firmą.................................................................
z siedzibą w..............................................................

działającą na podstawie …......................................................
NIP.......................,
REGON.............................
reprezentowaną przez:

zwaną dalej w umowie „Wykonawcą"

Po  przeprowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  w  rozumieniu  art.  39-46  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku,  poz. 2164 z późn. zmianami). - zwanej w dalszej części
umowy PZP), została zawarta umowa o poniższej treści:

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy  jest  „Dostawa  fabrycznie  nowego  lekkiego  samochodu ratowniczo  –
gaśniczego dla OSP  w Tymowej”.
2.Wykonawca  oświadcza,  że przedmiot  umowy jest  zgodny z  wymaganiami  określonymi  przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik Nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i jest integralną częścią umowy).
3.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ustalenia  szczegółów  wyposażenia dostarczonego
samochodu, wynikających z potrzeb użytkownika, w zakresie nie rodzącym skutków finansowych i
nie stanowiących istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 PZP.

§ 2
Obowiązki stron

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania 
przedmiotu umowy określonego w § 1.
2.Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej
staranności.
3.Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego samochodu 
osoby wskazane przez Zamawiającego.
4.  Szkolenie  z  zakresu  podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi w trakcie odbioru
pojazdu w siedzibie Zamawiającego.
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§ 3
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy

1.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu, wymienionego w § l, który jest wolny od
wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby
dostarczany  samochód,  a  także  nie  jest  on  przedmiotem  jakiegokolwiek  zabezpieczenia,  w
szczególności zastawu.
2.Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
3.Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4.W  toku  wykonywania  zamówienia  Wykonawca  obowiązany  jest  do  uwzględnienia  zmian
wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych zgodnie z § 1 ust. 3.
5.Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego (e-mail:osptymowa@interia.pl lub  obal@czchow.pl)
powiadamiania Zamawiającego o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach
w realizacji przedmiotu zamówienia, również na wniosek Zamawiającego.

§ 4
Termin wykonania przedmiotu umowy

1.Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy przedmiotu umowy w terminie................zgodnie
z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2.Przez  zakończenie  dostawy  rozumie  się  zakończenie  odbiorów  ilościowo-jakościowych
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

§ 5
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Strony  umowy  postanawiają,  że  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a)odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od

                   Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
b)zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto - za każdy dzień zwłoki,
c)  zwłoki  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia
Wykonawcy brutto -  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego przez strony w celu usunięcia wad, 

2)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, przy czym
nie dotyczy to odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 PZP.

2.Jeżeli  kara  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego.
3.Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.
4.Roszczenie  o  zapłatę  kar  umownych staje  się  wymagalne z  dniem zaistnienia  określonych w
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 6
Wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotu umowy

1.Wysokość  wynagrodzenia,  przysługującego  Wykonawcy  za  dostarczenie przedmiotu  umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2.Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto
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........................... zł (słownie: .....................................................................................) w tym
podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3.Zapłata  będzie  dokonana  przelewem  bankowym  na  konto  wskazane  przez  Wykonawcę  na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na
podstawie  protokołu  odbioru  ilościowo-jakościowego  potwierdzającego  bez  zastrzeżeń  odbiór
przedmiotu umowy.

§ 7
Warunki gwarancji

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek.
2.Wykonawca udziela gwarancji:...........  mc/lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przy
czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone.
3.Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na
koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie
działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
4.Na  zamówione  podzespoły  zakupione  przez  Wykonawcę  udziela  się  gwarancji  zgodnie  z
gwarancją ich producenta.
5.Wykonawca  gwarantuje  najwyższą  jakość  dostarczonego  produktu  zgodnie  ze  specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność  z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno
wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność,  pod  warunkiem,  że  wady  te  ujawnią  się  w  ciągu  terminu  obowiązywania
gwarancji.
6.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
7.Czas  reakcji  na  zgłoszenie  usterki  (przystąpienie  do  niezwłocznego  usunięcia  usterki  poprzez
stawiennictwo serwisanta  lub  telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie  nie
dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia  usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
8.Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż  7 dni roboczych licząc od
dnia  przyjęcia  zgłoszenia  przez  serwis  (telefonicznie,  faxem).  W  przypadku  konieczności
sprowadzenia  specjalistycznych części  zamiennych termin  ten  nie  może  by  dłuższy  niż  14  dni
kalendarzowych, chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany
uzgodnią dłuższy czas naprawy.
9.W przypadku  naprawy gwarancyjnej  trwającej  dłużej  niż  14  dni  kalendarzowych Wykonawca
zapewni samochód zastępczy o podobnych parametrach.
10.Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do
usunięcia awarii czy usterki.
11.W  przypadku  trzykrotnej  awarii  tego  samego  elementu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.
12.W przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wypełni  warunków gwarancji,  lub  wypełni  je  w  sposób
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt
Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
13.Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad
(usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć  związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty
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otrzymania dowodu zapłaty.
14.Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez

producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
15.W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 14 dni

kalendarzowych,  czas  naprawy  będzie  każdorazowo  negocjowany  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą, a następnie Strony podpiszą stosowny protokół lub aneks do umowy, w którym określą
w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące.

16.Od momentu przekazania prawa z tytułu gwarancji przechodzą na Zamawiającego.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1.  Oprócz  wypadków  wymienionych  w  kodeksie  cywilnym,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)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. 

2) Określonych w art. 145a PZP.
§ 9

    Odbiór
1.Przedmiot  umowy  zostanie  wydany  przez  Wykonawcę  wraz  z  kartami  gwarancyjnymi  i
instrukcjami obsługi wydanymi przez producentów poszczególnego wyposażenia w języku Polskim.
2.Wykonawca wyda dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
3.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze wcześniej o
terminie odbioru na nr 721167 671
4.Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:
1)ze strony Zamawiającego:
- Roman Karnafał, nr tel.721167 671
2)ze strony Wykonawcy:

…....................................

5.W miejscu  odbioru  nastąpi  odbiór  ilościowo -  jakościowy przedmiotu  umowy,  polegający  na
sprawdzeniu  zgodności  z  ofertą,  kompletności  wyposażenia,  występowania  uszkodzeń
mechanicznych, poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy i wyposażenia.
6.na podstawie protokołu odbioru ilościowo- jakościowego.
7.Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić  przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i
sprawdzenia przedmiotowego samochodu.
8.Wykonawca  po skompletowaniu  przedłoży Zamawiającemu  dokumenty  pozwalające na  ocenę
prawidłowego Wykonania  przedmiotu  umowy (np.  świadectwa  jakości,  atesty,  książkę  pojazdu,
świadectwo homologacji, gwarancję, dowód rejestracyjny pojazdu itp.)
9.Zamawiający  wyznaczy termin  i  rozpocznie  odbiór  końcowy  w  terminie  dwóch  dni  od  daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o
tym Wykonawcę.
10.Zamawiający dokona odbioru przedmiotu końcowego umowy w siedzibie Wykonawcy.
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11.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do
czasu  usunięcia  wady,  jeżeli  zaś  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  lecz  nie  uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za
ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
12.Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  uzgodnionym  terminie,  Zamawiający  usunie  je  w
zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
13.Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w
toku  odbioru  (określaj  ące  stan  techniczny  pojazdu,  ewentualne  usterki,  i  deklarowany  przez
Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpiszą przedstawiciele obu stron.
14.Wykonawca  zobowiązuję  się  pokryć  koszty  odebrania  samochodu  i  transportu  do  siedziby
Zamawiającego.
15.Przedmiot  umowy  zostanie  wydany  Zamawiającemu  z  pełnym  bakiem  paliwa  i  płynów
eksploatacyjnych.
16.Z  chwilą  wydania  samochodu  Zamawiającemu,  przechodzą  na  niego  wszelkie  korzyści  i
obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

§ 10
Zmiana umowy

1.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w
treści oferty Wykonawcy.
2.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1)Zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie;
2)Zmian ewentualnego podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot

umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego;
3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy

- na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego;
4)Zmiany terminu wykonywania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie nastąpi lub

będzie miało wpływ na wykonanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5)Zmiany ceny brutto - w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT;
6)Zmiany zasad dokonywania odbioru;
7)Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno -organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
3.Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu  sporządzonego  z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  z dnia   29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zm.)  oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
oraz jeden dla Zamawiającego.
4.Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami:
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nr 1 oferta wykonawcy,
nr 2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
nr 3 opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający: Wykonawca:
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