Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy
UMOWA NR …… / 2019
zawarta w Suchaniu, w dniu ……………………………….., pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Suchaniu ul. Kardynała Augusta Hlonda 33, 73-132 Suchań,
reprezentowaną przez:
1) Stanisława Ważnego – Prezesa,
2) Adama Głowackiego – Skarbnika,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
..………………………………..………………………………………….........……………………………., reprezentowaną
przez ………………….................................…………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
wspólnie zaś „Stronami”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawem
zamówień publicznych” została zawarta Umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego w ramach Projektu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na
potrzeby OSP Suchań” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa III Ochrona
środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2.
Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach
wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
Podstawowe dane średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego:
1) marka i typ podwozia: ……………………………………..,
2) pojemność zbiornika wody: ………………,
3) moc silnika: ………… kW.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, będący przedmiotem umowy, musi być zgodny z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
Dostarczony pojazd będzie fabrycznie nowy: rok produkcji podwozia – 2018 lub 2019, rok
produkcji zabudowy pożarniczej – 2019 oraz ma być wolny od praw osób trzecich.
W ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego,
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji
dostarczanego samochodu pożarniczego, termin szkolenia strony uzgodnią w trakcie
realizacji umowy.
§2
Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) samochód będący przedmiotem umowy nie posiada wad i jest zdatny do pełnienia funkcji
pojazdu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego),
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2) nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, sądowe ani egzekucyjne, którego
przedmiotem jest samochód,
3) samochód nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia ……………………………
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będą podpisane bez uwag protokoły
odbioru technicznego i faktycznego oraz protokół przeszkolenia przedstawicieli
Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

§4
Wynagrodzenie oraz warunki płatności
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi .……... zł
brutto (słownie złotych: ……………………..), w tym wynagrodzenie netto wynosi .................... zł,
wartość podatku VAT wynosi .................................... zł.
Płatność będzie wykona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, za
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zgodnie z warunkami określonymi niniejszym
paragrafie.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie, podpisany przez Strony umowy, protokół
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.
Terminy płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za moment spełnienia świadczenia Strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy
Zamawiającemu, gwarancji i rękojmi za wady, zatankowania paliwa, ubezpieczenia oraz
przeprowadzenia szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności
wynikające z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174).

§5
Inspekcja produkcyjna
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej.
2. W czasie inspekcji sprawdzona będzie zgodności wykonywania samochodu z umową,
jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego poszczególnych urządzeń.
3. Inspekcja odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu i dokonana zostanie
przez zespół składający się z minimum 2 przedstawicieli Zamawiającego, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o terminie inspekcji.
§6
Odbiór przedmiotu umowy oraz szkolenie
1. Odbiór techniczny oraz faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie, za pomocą operatora pocztowego, przesyłki kurierskiej
lub pocztą elektroniczną, Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy będzie
gotowy do odbioru.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznego oraz faktycznego w ciągu 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia.
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4. Odbioru technicznego oraz faktycznego dokona min. 3 osobowa komisja Zamawiającego, w
obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
5. Podczas odbioru technicznego sprawdzona będzie zgodność wykonania samochodu z
umową, jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego poszczególnych urządzeń
oraz zgodność ilościowa wyposażenia i kompletność dokumentacji.
6. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się po pozytywnym dokonaniu odbioru
technicznego.
7. Protokół odbioru technicznego oraz odbioru faktycznego zostanie sporządzony w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony, każdy na prawach oryginału.
8. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru technicznego lub faktycznego, przedmiotu
umowy wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach w dwóch
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Stron.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć wad, o których mowa
w ust. 8, odbiór techniczny i faktyczny zostanie przerwany. Po usunięciu wad odbiór
rozpoczyna się od nowa.
10. Wykonawca przeprowadzi w swojej siedzibie przeszkolenie z obsługi przedmiotu umowy
dla grupy minimum 3 przedstawicieli Zamawiającego. Protokół z przeprowadzonego
przeszkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Stron.
§7
Dokumentacja techniczna
Podczas odbioru samochodu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
następującą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy:
1) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
2) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. autopompa, maszt
oświetleniowy, sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefon, itp.),
3) książkę serwisową pojazdu w języku polskim,
4) ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla
pojazdu,
5) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie UE.
6) dokumentację niezbędną do rejestracji przedmiotu umowy jako samochód specjalny.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§8
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres ….. miesięcy licząc od
dnia odbioru przedmiotu umowy.
Niezależnie od udzielnej gwarancji jakości Wykonawca udziela na przedmiot umowy
rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości określonemu w ust. 1.
Wykonawca wraz z samochodem ratowniczo-gaśniczym przekaże Zamawiającemu
dokument potwierdzający udzielenie gwarancji jakości zgodnie z warunkami określonymi
poniżej.
W przypadku wykrycia wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując w zawiadomieniu miejsce
oględzin mających na celu stwierdzenie wady. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć
działania związane ze zgłoszeniem Zamawiającego nie później niż 72 godziny po zgłoszeniu.
Wykonawca niezwłocznie dokona oględzin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
Z oględzin zostanie sporządzony protokół zawierający w szczególności ilość, rodzaj i
charakter stwierdzonych wad oraz termin, w którym wady zostaną usunięte.
Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 6 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
zgłoszenia.
Str. 3

8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
9. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt
Wykonawcy.
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na
koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad
powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu
gwarancji.
11. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub
podzespołu pojazdu, którego niesprawność wynika w szczególności z wady wykonawczej
lub montażowej w procesie produkcyjnym.
12. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje cały samochód pożarniczy ze wszystkimi
jego stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne takie jak elementy układu
zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu,
elementy układu wydechowego, a także na powłokę lakierową oraz na perforację
korozyjną, również w przypadku jeśli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentów
lub poddostawców elementów jest krótsza, niż gwarancja udzielona Zamawiającemu na
samochód.
13. Natomiast jeżeli gwarancja udzielona przez producentów lub poddostawców elementów
jest dłuższa niżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę na samochód,
wówczas Zamawiający może jej dochodzić bezpośrednio u producentów lub poddostawców
elementów, w tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów
gwarancyjnych wystawionych przez producentów lub poddostawców elementów.
14. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są
objęte gwarancją do końca okresu gwarancji.
15. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują niezależnie od wykonanego przebiegu
kilometrowego samochodu.
16. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z
dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania
Siły wyższej lub innych zdarzeń losowych.
17. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas
eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe
układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak:
wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny, a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn
układu wspomagania, płyn hamulcowy.
18. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych
dobach od momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu samochodu do eksploatacji.
19. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od
rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.
§9
Zasady komunikowania się Stron
1. Każda ze Stron wskaże imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail swoich Przedstawicieli w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zmiana osób będących Przedstawicielami Stron,
wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.
2. Przedstawiciele będą upoważnieni do podejmowania czynności związanych z realizacją
umowy.
3. Przedstawiciele nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania
Stron wynikające z umowy, a w szczególności nie są umocowani do dokonywania zmian
umowy.
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4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Przedstawicieli
dotyczące realizacji umowy powinny być dokonane na piśmie i przesłane za pośrednictwem
kuriera, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej
siedziby i danych Przedstawicieli.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

§ 10
Odpowiedzialność Stron oraz kary umowne
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,
2) karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy
gwarancyjnej samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
przesłanek, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych oraz art. 610 i 611
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2018 poz. 1025, z późn. zm.).
Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie stwierdzenia podczas inspekcji produkcyjnej lub odbioru, istotnych wad
przedmiotu umowy, nie dających się usunąć,
2) w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 1 umowy, o więcej niż 60 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości stanowiącej
równowartość 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 powinno
być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji
uzasadniających odstąpienie od umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie wymaga
złożenia wcześniejszego wezwania do prawidłowego wykonywania umowy.
Kary umowne mogą podlegać potrąceniu przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub są płatne w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego
wezwania do zapłaty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość wskazanych w umowie kar umownych, w szczególności dotyczących kar
nałożonych przez instytucje dofinansowujące przedmiot umowy, na skutek zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy.
§ 11
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym
zakresie i przy następujących warunkach:
1) zmiana co do przedmiotu zamówienia określonego w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika:
a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących,
b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub
ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów i urządzeń,
których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane przy realizacji
umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie
może ulec zmianie,
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3.
4.
5.

1.
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3.
4.

2) zmiana co do parametrów oferowanego przez Wykonawcę pojazdu pod
warunkiem, że w jej wyniku nie ulegną zmianie określone w Opisie Przedmiotu
Zamówienia warunki minimalne a parametry określone w ofercie Wykonawcy,
które były brane pod uwagę przy ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego będą nie gorsze,
3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
4) zmiana terminu realizacji Umowy, jeżeli powstaną okoliczności niezależne od Stron
umowy, będące następstwem działania organów administracji, w szczególności
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, dokumentów, udzielenie zgód i zatwierdzeń itp. na
skutek czego Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu wykonania
przedmiotu umowy, pomimo dochowania należytej staranności aby tego terminu
dotrzymać.
Zmiana Umowy na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1 może być powodem
zmiany wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Jeżeli zaistnieją podstawy zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kalkulację,
która będzie podstawą zmian, w szczególności podstawą kalkulacji mogą to być nowe
regulacje prawne, zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT, ceny rynkowe
zmienianych materiałów i urządzeń zastosowanych w przedmiocie umowy.
Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.
Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa zamówień publicznych.
W przypadku powstania w ramach realizacji umowy sporów Strony będą dążyć do ich
rozwiązania w drodze wzajemnych uzgodnień. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do
porozumienia, spór poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralne składniki umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego (załącznik nr .... do
SIWZ).
Zamawiający:

Wykonawca:

……………………………………………………….

……………………………………………………….
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