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UMOWA nr … … 

W dniu ……………………………….. r. pomiędzy: 

………………………………………… z siedzibą ……………………………,  

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………, z siedzibą ……………………… 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

………………………………………. – …………………………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego /znak 

sprawy: …………/, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nagoszewce zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 15 listopada 2019 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o możliwości odbioru samochodu 
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

§ 3. 

1. Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę, a przyjętej przez Zamawiającego, 
cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia wynosi ………………………………. PLN brutto 
(słownie: ……………………………………………………………….. wraz z podatkiem 
VAT), na którą składa się podatek VAT ………% w kwocie …… zł. 

2. Wykonawca oferuje ………………………… okres gwarancji na całość przedmiotu 
zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy, pod 
warunkiem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Płatność nastąpi w ciągu w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………………………………………………………….. . 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia  
w zapłacie faktur. 

§ 4. 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu całości przedmiotu umowy, za nieusunięcie  

w zakreślonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie 

trwania gwarancji i rękojmi wad i usterek oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości całości 

zadania za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 15% wartości 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, przy czym z tytułu 

odstąpienia od umowy Wykonawca płaci Zamawiającemu karę w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% całości zadania za każdy 

dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 15% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji 

technicznej. 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), a mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy ewentualne 

spory między stronami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, 

a dopiero w ostateczności, gdy postępowanie takie nie da rezultatu przez właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  

w przypadku, kiedy wystąpią szczególne okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 

14 dni wcześniej o przewidywanym terminie rozwiązania umowy. 

2. W przypadku poniesienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo także do 

dochodzenia roszczeń od Wykonawcy do wysokości pełnej rzeczywistej poniesionej szkody. 

§ 7. 

1. Oprócz zmian określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się 

zmianę sposobu dostawy przedmiotu zamówienia za zgodą Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

§ 8.  

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


