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Załącznik do SIWZ – Wzór umowy  
 

UMOWA nr……….. 

 

 

Zawarta w dniu …........... 2020 r.  w …………….pomiędzy 

Ochotniczą Strażą Pożarna w Nadolicach Wielkich 

Siedziba: Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 56, 55-003 Czernica 

KRS: 0000060685 , NIP: 896-128-12-11 

reprezentowaną przez 

- ……………………………………………….  

zwaną w dalszej części dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………, z siedzibą ………………… NIP  …………………REGON………………..…,  

reprezentowany przez: 

- …………………………………. 

zwanym w dalszej części dalej „Wykonawcą” 

 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwanej 

dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn:. „Dostawa fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Nadolicach 

Wielkich ” zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest „dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - 

gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Nadolicach Wielkich ”wykonany 

zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia(SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca w ramach realizacji umowy przeprowadzenie szkolenia z obsługi pojazdu.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd został wyprodukowany  w ……………… roku,  

jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, 

w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego.   

4. Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. 

5. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu samochód marki:……………… model: ………….  nr 

rejestracyjnym ………………… (ew. inne dane pojazdu). 

  

§ 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy  

1. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w terminie do dnia  1 grudnia 2020 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania Protokołu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  
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§ 3. Wynagrodzenie  

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego 

ofertą, wynagrodzenie w wysokości ceny brutto ................zł (słownie: ................................) 

w tym należny podatek VAT.  

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  

faktury VAT. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru końcowego 

podpisany przez  obie strony. 

4. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę,  po odbiorze samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numer rachunku 

bankowego, na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym 

w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z 

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

6. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności. 

 

§ 4. Odbiór techniczno-jakościowy pojazdu  

1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego, z co najmniej 7  wyprzedzeniem, o dacie odbioru 

techniczno-jakościowego pojazdu. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie 

elektronicznej.   

2. Odbiór techniczno-jakościowy pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  

3. Odbioru techniczno-jakościowego pojazdu dokona co najmniej dwóch przedstawicieli 

Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin oferowanego pojazdu i sprawdzenia 

faktycznego stanu technicznego pojazdu przez wyspecjalizowany zakład mechaniczny 

wybrany przez Zamawiającego.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego:  

1) wad lub usterek pojazdu,   

2) niezgodności pojazdu z opisem zawartym w SIWZ lub ofercie Wykonawcy  

Zamawiający odmówi odbioru techniczno-jakościowego pojazdu z winy Wykonawcy. W 

takim przypadku spisany zostanie protokół o stwierdzonych usterkach zawierający termin 

ich usunięcia przez Wykonawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień 

dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

5. Do ponownego zgłoszenia pojazdu do odbioru techniczno-jakościowego, zapisy ust. 1-4 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym, że w przypadku kolejnego odbioru 

techniczno-jakościowego, koszty dojazdu przedstawicieli Zamawiającego do miejsca 

odbioru pokryje Wykonawca.  

6. Z czynności odbioru techniczno-jakościowego spisany zostanie Protokół odbioru 

techniczno-jakościowego pojazdu. W protokole, o którym mowa Strony umowy ustalą 

termin wydania pojazdu, o którym mowa w § 5 umowy.  
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§ 5 Odbiór pojazdu  

1. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.   

2. Odbioru pojazdu dokona, co najmniej dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 

co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.   

3. Do pojazdu Wykonawca, w dniu odbioru pojazdu, zobowiązuje się dołączyć wszelkie 

dokumenty samochodu umożliwiające jego poruszanie się po drogach publicznych i 

umożliwiające jego zarejestrowanie, w tym:  

a. świadectwo homologacji,   

b. książkę gwarancyjną pojazdu,   

c. książkę serwisową pojazdu,   

d. kartę pojazdu,  

e. instrukcję obsługi pojazdu. 

4. Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce lub powinien posiadać komplet 

dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do 

zakupu i rejestracji pojazdu w Polsce. 

5. W dniu odbioru pojazdu, przedstawiciel Wykonawcy przeprowadzi szkolenie z zakresu 

obsługi podstawowej pojazdu dla kierowcy oddelegowanemu przez Zamawiającego.  

6. Z czynności odbioru pojazdu zostanie spisany Protokół końcowy odbioru przedmiotu 

umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu 

w SIWZ lub ofercie Wykonawcy lub posiada wady i usterki, których usunięcie jest 

niemożliwe w celu doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z tym opisem, lub których 

usunięcie nie jest możliwe w terminie krótszym niż 14 dni, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

formy pisemnej.   

  

§ 6. Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pojazd na okres ………… (zgodnie ze 

złożoną ofertą). Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu 

podpisania Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia na własny koszt naprawę wad i 

usterek, które wystąpią w silniku, skrzyni biegów lub zawieszeniu pojazdu. Wykonawca 

pokryje również koszty transportu (holowania) pojazdu z miejsca wystąpienia usterki 

(unieruchomienia pojazdu) do zakładu mechanicznego i z zakładu mechanicznego do 

siedziby Zamawiającego.   

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji będzie zobowiązany do naprawy wad i usterek 

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym został powiadomiony o ich powstaniu, a 

jeżeli jest to niemożliwe technicznie, w innym terminie uzgodnionym przez Strony.  

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia zgłoszenia 

usterki do dnia wskazanego przez gwaranta do odbioru sprawnego pojazdu). 

5. W razie niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 

wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia kary 

umownej określonej w §7 ust. 3. 

6. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne zabudowy pożarniczej wykonywane będą przez 

Serwis Wykonawcy w siedzibie Użytkownika lub w miejscu przez niego wskazanym.  
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7. W okresie gwarancji, wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z częściami eksploatacyjnymi tj. 

filtry, oleje, smary, itp. oraz naprawy samochodu, jego wyposażenia i zamontowanych na nim 

urządzeń wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w 

miejscu przez niego wskazanym. Wskazane usługi serwisowe będą wykonywane w terminie 3 

dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego drogą faksową konieczności ich 

przeprowadzenia. Do czasu, o którym mowa wyżej, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

8. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte  

gwarancją  świadczy sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

 

  

§ 7. Kary umowne  

1. Z tytułu opóźnienia w wydaniu pojazdu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1.   

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy pojazdu w terminie określonym w § 6 ust. 

3 oraz nie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w 

umowie Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu. 

 

  

 

§ 8. Zmiana umowy  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiej zmiany.  

2. Oprócz przypadków o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

3. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: 

1) Zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 

zamawiającym a instytucją współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu 

rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania 

realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 

2) W przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, niezależnym od woli człowieka i niemożliwym do uniknięcia, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

4) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujące potrzebę 

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

5) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych 
w przypadku nieprzyznania dofinansowania. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
5. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej. 

       6. Dopuszcza się możliwość zmian technologicznych za zgodą Zamawiającego, których 
konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć. 
 

 

  

§ 9. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody stron oraz wymaga aneksu sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 
egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest Specyfikacja pojazdu i wyposażenia, SIWZ 
wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.   

  
 

  

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY  

 


