
UMOWA Nr U………...2020  (PROJEKT) 
 

 

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy  

 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilczynie  

Wilczogóra, ul. 700-lecia 5, 62-550 Wilczyn 

NIP: 665-25-37-137 

Regon: 311124709 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Piotra Ćwiklińskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie, 

 

a 
 

……………………………. 

reprezentowanym przez :  
 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego (postępowanie…………..), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać jeden fabrycznie 

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wilczynie; spełniający wymagania techniczne wyszczególnione                      w 

załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 2 stanowi 

integralną część złożonej oferty Wykonawcy oraz niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: 

………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i wykonania umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór samochodu potwierdzony protokołem 

techniczno - jakościowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

4. Za wykonanie umowy strony uważają podpisanie protokołu odbioru samochodu 

potwierdzonego protokołem określonym w ust. 3. 

5. Przelew wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania umowy – 60 dni od dnia jej zawarcia. 

2. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest protokół odbioru. 

 

§ 4 

1. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 3 

ust.1. Przedmiotem odbioru będzie samochód określony w § 1. Wraz z samochodem 

Wykonawca zobowiązany jest wydać dokumenty określone w § 5. 

2. Odbioru samochodu dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej 1 

przedstawiciela Wykonawcy. 



3. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego podczas 

odbioru pojazdu. 

4. Protokół z odbioru i przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony i podpisany w 2 egz., 

po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do samochodu: 

1) Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim – 2 egz. 

2) Książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia w języku polskim, z zapisami zgodnymi z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

3) Dokumentację niezbędną do rejestrowania samochodu. 

4) Świadectwo dopuszczenia wyboru stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 

wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 

k/Otwocka – ważne na dzień złożenia oferty. 

 

§ 6 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji, która wynosi: 

a) na podwozie samochodu ……….. miesięcy, 

b) na nadwozie samochodu ……….. miesięcy, 

licząc od dnia odbioru. 

2. Na podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancją ich 

producenta. 

3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia samochodu objęte gwarancją 

wykonane będą przez Serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego 

wskazanym. 

4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu objęte gwarancją 

świadczyć będzie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

5. Okres rękojmi jest niezależny od okresu udzielonych gwarancji na przedmiot umowy. 

6. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad i usterek. 

7. Wykonawca udziela gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły  i 

podzespoły samochód – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie 

samochodu, wady materiałowe i fabryczne na okres minimum …………. miesięcy , licząc 

od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego w protokole zdawczo-

odbiorczym. 

8. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki dostarczonego 

pojazdu/urządzenia lub jego części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej 

części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni 

od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu tej samej usterki po raz trzeci. 

9. Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy                   

w przypadku braku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki. 

 

§ 7 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 2 

ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy, 



b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodów zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, każdej ze stron przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w prawie cywilnym. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 492 Kodeksu 

cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) na skutek niedochowania terminu, 

o którym mowa w § 3 pkt 1 bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 9 

Właściwym do rozpoznają sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 egz., z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca. 

 

§ 12 

Integralną częścią umowy jest zał. Nr 2 do SIWZ – wymagania techniczne Zamawiającego                         

dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (uterenowiony). 
 

 

 

 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 

 


