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Załącznik nr 1 do SIWZ – 
              Projekt umowy 

  

UMOWA NR ........... 

 
W  dniu ………………………… 2014 r. pomiędzy:  
Ochotniczą Strażą Pożarną w Domaszowicach z siedzibą w Domaszowicach, ul. 
Główna 26, NIP: 7521327440, REGON: 531606378 zwaną w dalszej treści umowy 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Prokopa, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Łukasza Surowiec  
  
a: 
………………………………………………………………………………………………...…… 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………..…………. REGON: ………………….…………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
………………………..……………………………………………………………………………. 
 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1  

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje i odbiera fabrycznie nowy 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, spełniający wymagania określone w 
dokumentacji przetargowej w ilości 1 szt. marki ……………………………, model 
…………….……….. zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy. 

2. Wykonawca dostarcza samochód, który spełnia wymagania zawarte w SIWZ, a tym 
samym w formularzu ofertowym 

 

§ 2  

1. Wykonawca dostarczy samochód w terminie do 25 lipca 2014 r. 
2. Zamawiający odbierze samochód w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 
3. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na 

jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. 
4. Do wydanego samochodu Wykonawca dołączy: 

a) książkę gwarancyjną uwzględniającą terminy określone w § 4 ust. 2, 
b) instrukcję obsługi w języku polskim, 
c) wykaz wyposażenia dodatkowego, 
d) kartę pojazdu, 
e) wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy i sygnalizację 

uprzywilejowania, 
f) certyfikat na urządzenia uprzywilejowania w ruchu, 
g) opinię lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej. 
5. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą 

przetargową. 
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6. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony samochód 
nie spełnia stawianych wymogów, Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia 
sporządzenia protokołu z zastrzeżeniami, zobowiązany jest do wyeliminowania wad 
i uzupełnienia braków lub dostarczenia nowego pojazdu, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający uzna wykonanie zamówienia po ostatecznym podpisaniu przez obie 
strony, bez uwag, protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę wystawienia 
faktury VAT. 

 
§ 3 

 
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego w § 1 i 2  wynagrodzenie ustalone                           

na podstawie oferty przetargowej wynosi: 
a) netto: ……..…….……….. zł  
(słownie: ...................................................................... złotych) 
b) podatek VAT ………. %, co stanowi kwotę …………….………… zł.  
c) brutto: ………….……….. zł  
(słownie: ...................................................................... złotych) 

zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę.  
3. Należność za wykonane zamówienie będzie dokonana na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od przedłożenia faktury, płatne 
na konto bankowe wskazane w fakturze. 

 
§ 4 

 Wykonawca zapewnia, iż dostarczony samochód będzie wolny od wad oraz będzie 
spełniał warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

 Samochód jest objęty gwarancją na: 
a) silnik, podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne na okres: … miesiące, 
b) perforacje podwozia: … miesiące, 
c) powłokę lakierniczą: … miesięcy, 

licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. 

 Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 

 W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w terminie 
nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia pisemnej lub faksem reklamacji 
na adres Wykonawcy.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wady, na 
pisemny wniosek Wykonawcy zawierający informację o przyczynie oraz 
ostatecznym terminie naprawy. Całkowity termin usunięcia wady nie może 
przekroczyć 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji przez 
Zamawiającego. W przypadku uchybienia terminu, zapis § 5 ust. 1 lit. a stosuje się 
odpowiednio. 

 Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu 
stanu technicznego pojazdu. Termin gwarancji ulega każdorazowo automatycznemu 
wydłużeniu o okres usuwania zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji. 
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§ 5  
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony umowy 
zobowiązują się zapłacić: 
a)  Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. c za każdy dzień zwłoki.  

b)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 lit. c, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

c)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 lit. c, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada on sam.   

d)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 lit. c, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności 
określonych w § 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

e)  Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie 
należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 
powstałej szkody  przekroczy wysokość kar umownych. 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy (art. 145 ustawy pzp) 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 
niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
              Wykonawca                                                                            Zamawiający                  
                                                                                                               
 


