Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
Umowa nr .....
Zawarta w dniu ................ roku, w Sokolcu pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Sokolcu z
siedzibą w Sokolcu 7, 57-450 Sokolec, reprezentowaną przez:
1) ......................................................,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a,
...........................................................
reprezentowanym przez:
1) ......................................................,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą".
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej
oferty złożonej w dniu .......................2020 r., Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć, przenieść na Zamawiającego
własność i wydać mu średni samochód ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” wraz z
integralnym wyposażeniem, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”,
oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi pojazdu i urządzeń, na warunkach wskazanych w
ofercie z dnia .............stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis wymagań technicznych samochodu o którym mowa w ust. 1, zawarto
w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym,
finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia,
2) przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zachowaniem terminów określonych
w niniejszej umowie oraz z zachowaniem należytej staranności, jakości świadczeń oraz
z zachowaniem wymogów i rygorów wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
3) dostarczy przedmiot zamówienia, odpowiadający wszystkim cechom określonym
w załączniku do SIWZ, nowy, bez braków i wad technicznych oraz, że gwarantuje
najwyższą jakość przedmiotu zamówienia,
4) jest właścicielem (lub będzie właścicielem po samodzielnym wytworzeniu)
wymienionego w załączniku do SIWZ przedmiotu zamówienia, posiada prawo
swobodnego dysponowania nim oraz, że przedmiot zamówienia nie jest (ani nie będzie
w momencie odbioru przez Zamawiającego) obarczony żadną wada fizyczną, a także
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wadą prawną, w szczególności nie jest (ani nie będzie) obciążony prawami osób
trzecich,
5) z chwilą podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
przeniesie prawo własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

§2
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy
dostawy samochodu do dnia ……...
Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, do siedziby jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu – Sokolec 7, 57-450 Sokolec, po uprzednim
dokonaniu odbioru końcowego, wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z jego
własnością i korzystaniem.
Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru
końcowego
Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ....................... złotych brutto (słownie
złotych: ...................................).Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru, na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od jej otrzymania,
przelewem na numer konta bankowego podany na fakturze VAT, pod warunkiem
wcześniejszego uregulowania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, jak
również wcześniejszego uregulowania płatności przez podwykonawców na rzecz
dalszych podwykonawców (jeżeli uczestniczą w wykonaniu przedmiotu zamówienia). Za
datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§4
Odbiór przedmiotu umowy i szkolenie
1. Wykonawca, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć
samochód na własny koszt do siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu
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2. Odbioru końcowego samochodu dokonają przedstawiciele Zamawiającego, w obecności
co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru
końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno–jakościowego w
siedzibie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego
odbioru co najmniej 5 dni przed odbiorem końcowym.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia m.in.:
dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem
przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru
techniczno–jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz
podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i
Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na
wolne od wad w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. W takim przypadku zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterkach, po
1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi
urządzeń dla przedstawicieli
Zamawiającego, odbędzie się
w uzgodnionym
wcześniej przez strony terminie w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sokolcu, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego
samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób
przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia zawiera się
w wynagrodzeniu określonym w § 3 ust. 1 powyżej.

1.
1)

2)

3)
4)

2.

§5
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
Za opóźnienie w wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin
zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy),
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,
Jeżeli Wykonawca, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli
Zamawiającego, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy,
zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01%
wartości brutto umowy, jednakże nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
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3.

4.

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej. Zapłata kary umownej na rzecz
Zamawiającego, może nastąpić przez potrącenie z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 35% należnego
wynagrodzenia.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3.

§6
Umowne prawo odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
Umowy o podwykonawstwo
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie
udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
przy czym Strony nie przewidują możliwości zawarcia przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą na wykonanie Przedmiotu Umowy w całości.
Przyjmujący zamówienie odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, tak jakby
sam działał lub zaniechał działania.

1.
2.
3.

4.

5.

§8
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres
...................miesięcy.
Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa
oraz koszty przemieszczania pojazdów oraz materiałów eksploatacyjnych) wykonywane
są na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu
użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w
ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony
dopuszczają zgłoszenie usterki w formie elektronicznej.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6.

7.

W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu
w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu
użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia
samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.

§ 10
Dokumentacja techniczna
Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
1. instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
2. książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami
niniejszej umowy;
3. dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;
4. wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
5. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie
Polski;
6. wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
§ 11
Zmiana umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy, może nastąpić w granicach unormowania art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

1)
2)

§ 12
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny - o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1.
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
2.
SIWZ - załącznik nr 2

..........................................
Zamawiający

.............................................
Wykonawca
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Kontrasygnata Skarbnika
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