Załącznik Nr 6 do SIWZ
Projekt umowy
Umowa nr ……/2018
zawarta w dniu …………….. w Orłach, pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Orłach
z siedzibą ul. Floriańska 1, 37-716 Orły, REGON 650944893, NIP: 7952101947 zwaną dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
Franciszka Madejowskiego – Prezesa Zarządu OSP w Orłach
Łukasza Czecha -Wiceprezesa – Naczelnika Zarządu OSP w Orłach
Katarzynę Pukacz – Skarbnika Zarządu OSP w Orłach
a:
- ………………………………………………………………. zwany dalej WYKONAWCĄ,
o treści następującej:
§1.
1. Podstawą zawarcia umowy jest złożona przez Wykonawcę oferta z dnia ………….2018r.
w postępowaniu przetargowym pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Orłach” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
dostawie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem
4x4 dla OSP w Orłach, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy która stanowi integralną część niniejszej
umowy.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przenieść na
Zamawiającego własność i wydać mu: lekki samochód pożarniczy, zwany dalej
„samochodem” lub „przedmiotem umowy”, spełniający wymagania techniczne
wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.
4. Użytkownikiem pojazdu będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Orłach, która będzie
upoważniona do zgłaszania wad i usterek w okresie obowiązywania gwarancji.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w
terminie do dnia 27.12.2018 r.
2. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.
§3
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy
zgodnie z ofertą cenową wynosi brutto …………………………………… złotych
(słownie: ………….………. złotych, w tym podatek VAT ……% tj. ……………………
zł (słownie: ……………………………….) wartość netto: …………………………….. zł
(słownie: ……………………………………….)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy.

§4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu
30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze końcowym samochodu, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§5
1. Odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona w siedzibie Wykonawcy.
2. Odbioru dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności, co najmniej jednego
przedstawiciela Wykonawcy.
3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie
Strony umowy lub przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od
wad, a Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach wraz z
deklarowanym przez Wykonawcę terminem ich usunięcia, w 2 egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
6. Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Koszty związane z ponownym
odbiorem ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.
8. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
§6
1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie wstępne dla przedstawicieli
Zamawiającego (dla minimum dwóch osób) z zakresu obsługi pojazdu wraz z instruktażem
prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń.
2. Szkolenie, dla co najmniej dwóch osób z zakresu obsługi podstawowej samochodów oraz
techniki jazdy, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru.
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
3. Do przedmiotu umowy przy jego odbiorze Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć:
1) Kartę pojazdu,
2) Świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą.
3) Wyciąg ze świadectwa homologacji,
4) Dokument z badania na stacji okręgowej,
5) Pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochodu ratowniczo gaśniczego, w tym świadectwo homologacji wymagane do rejestracji pojazdu
specjalnego,
6) Instrukcję obsługi i konserwacji dla podwozia, zabudowy i wyposażenia dostarczonego
z pojazdem w języku polskim,
7) Książkę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, ze wskazaniem
serwisów uprawnionych do napraw,
8) Wykaz dostarczonego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu,

9) Dokumentację UDT dla urządzeń objętych dozorem technicznym (w przypadku
instalacji takich urządzeń).
1.
2.
3.
5.
6.
7.

§8
Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy …………
miesięcznej gwarancji.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady zgłoszone
przez Zamawiającego.
W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy i naprawy (nadwozia)
przeprowadzane będą przez autoryzowany serwis.
Zasady przeglądu gwarancyjnego określone są w instrukcji obsługi i konserwacji
samochodu oraz w książce gwarancyjnej lub innych dokumentach dotyczących samochodu
i urządzeń, którymi samochód jest zabudowany.
Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez
uwag i zastrzeżeń, tj. od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz spełniający wymagania techniczne
wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ.

§9
1. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne przeprowadzane będą na koszt
Zamawiającego.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia samochodu do naprawy do
dnia odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
3. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub naprawy w formie faksu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 1, to Zamawiający może
zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu
w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu
użytkowania samochodu, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie
indywidualnych zleceń Użytkownika samochodu.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju w okresie minimum
5 lat od daty zakończenia produkcji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
9. 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.
10. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
§10
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy oraz w okresie
gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny
wobec Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie
szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą
one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

§11
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
zastosowanie mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej
charakter oraz bez względu na to czy szkoda zaistniała.
2. W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku nie wykonania dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości
0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia,
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu usunięcie wad.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.
8. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca
poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie
Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie w wydaniu samochodu
przekroczy 4 tygodnie.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
10. Wszelkie uchybienia powstałe z winy Wykonawcy mogące mieć negatywny wpływ na
przyznane Zamawiającemu dofinansowanie w formie dotacji i jego rozliczenie obciążać
będą tego Wykonawcę do wysokości poniesionych przez Zamawiającego szkód.
§12
1. Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. Ustalenia dokonywane pomiędzy stronami, nawet, jeśli są dokonywane w
formie pisemnej nie będą traktowane jak zmiana umowy, jeżeli w ich treści nie zostanie
jednoznacznie stwierdzone, iż jest to aneks zmieniający umowę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
okolicznościach wskazanych w art. 144 ustawy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany
charakteru umowy), a w szczególności w wypadku:
1) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu, że cena netto pozostaje bez
zmian,
2) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu
siedziby.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a lub lit. b zmiany
umowy będą dopuszczalne o ile nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy
określone w § 3 ust. 1. 4. Każda ewentualna zmiana umowy wymagać będzie odrębnego
rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia i nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
§13
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
§14
Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o
każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W
przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za
skutecznie doręczone.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy a
w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§16
Każda ze stron ma prawo pisemnie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji w celu
polubownego rozwiązania sporu.
§17
Spory powstałe przy wykonywaniu umowy a nierozwiązane w sposób polubowny
rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający

