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Załącznik nr 7 do SIWZ  
Wzór umowy  

 
 

U M O W A Nr 272.7.2015 
 

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). 

 
zawarta w Byczynie, w dniu …………... 
pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Jakubowicach  
z siedzibą w Jakubowicach nr 29, 46-250 Wołczyn,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Michała Pencakowskiego - wiceprezesa  
Piotra Sattlera - skarbnika 
a firmą ………………………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………… 
reprezentowaną przez: …………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne polegające na dostawie 
samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jakubowicach, który spełniał wymagania  określone 
przez Wykonawcę w załączniku nr  6 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: ……. dni od podpisania umowy. /nie więcej niż 40/. 
 

§ 3 
 

1.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  zgodnie z ofertą,  
     na  kwotę netto: ………………. zł.  
     słownie: …………………………………………… 

stawka podatku    …………..  VAT w  kwocie: ……………………….. zł 
słownie: ……………………………….. 
razem  kwota  brutto:  ………………… zł 
słownie: ………………………………………………………….. 

2.  Określone w  ust. 1  wynagrodzenie  dotyczy  całego  zakresu ujętego w niniejszej umowie w tym również opłat  
związanych  z  realizacją  zadania  i  kosztów odbioru. 

 
§ 4 

 

1.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego wraz z 
dokumentami i kompletnymi licencjami przynależnymi do pojazdu 

2.  Dostawa samochodu zostanie potwierdzona protokołem odbioru przez Zamawiającego. 

3.  Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie dokonywane na podstawie faktury 
wystawionej po dostawie samochodu do siedziby Zamawiającego z następującymi terminami zapłaty: 

     - pierwszy termin do dnia 31 lipca 2015 r. – 415.000,00 zł. 
     - drugi termin płatności do dnia 30 września 2015 r. – pozostała kwota. 
                                                    

§ 5 
 

1. Wykonawca dostarczy samochód zgodny ze specyfikacją techniczną określoną  w załączniku nr 6 do SIWZ. 
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2. Odbiór techniczno- jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 2. 

3.  Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony 
umowy oraz przedstawicieli OSP w Jakubowicach jako odbiorców przedmiotu umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
daty odbioru. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół  o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 
1 egzemplarzu dla każdej ze stron  i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących 
kar umownych i odstąpienia od umowy. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie 
odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni, dokonania zmian w 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. Ustęp ten nie narusza 
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 
6. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i 
miejscu odbioru faktycznego. 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 i 
podpisany przez obie strony umowy. 
7. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 

§ 6 
 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód gwarancji : na podwozie samochodu min. 24 miesiące oraz 
na nadwozie pożarnicze min 24 miesiące; 
 
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie                      i 
zgodność z odnośnymi normami oraz z załącznikiem nr 6  do niniejszej umowy. 
3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 
4. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 
a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia, 
b) kartę pojazdu, 
c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 
d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia. 
e) świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd. 
 

§ 7 
 

1. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis 
Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Czas reakcji serwisu - do 72 godzin od 
daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.  Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami 
wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają 
zapisów ustępu 1. 
 

§ 8 
 

1.  Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie 
odszkodowanie w formie kar umownych. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki. 

b)  za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki licząc od ustalonego przez  strony terminu na ich usunięcie.  

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary: 
za  odstąpienie  od umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego w wysokości  20% wynagrodzenia  
umownego, 
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2.  W sytuacji gdy kara  umowna  nie  pokrywa  szkody, stronom przysługuje  prawo  żądania odszkodowania na  
zasadach  ogólnych. 

 
§ 9 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć: 

a) terminu wykonania dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia 
zamówienia oraz w przypadku zmiany terminu wykonania dostawy, 

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, 
c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń 

losowych z tym że osoby występujące po stornie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w 
postępowania, 

d) sposobu fakturowania dostawy. 
 

§ 10 
 

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

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwi miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. Do koordynacji prac objętych umową Wykonawca wyznacza Pana …………………………. 
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza……………………  
 

§ 12 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A: 
 
 
........................................                                                                    .......................................... 
 
 

 


