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Załącznik nr 5 do SIWZ  

Umowa nr ……… 

      

zawarta w dniu …………….. w Szynkielowie, pomiędzy:  

Ochotniczą Strażą Pożarną w Szynkielowie 

Szynkielów 49 

98-313 Szynkielów 

NIP: 832-20-46-733 

REGON: 100749226 

reprezentowaną przez: 

……………………………………….. 

………………………………………..  

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  

  

a  

……………………………………………  

………………………………………… 

NIP:…………………………………….   

reprezentowaną przez ……………………  

 zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą  

  

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dn. ………….. pod nr …………….., na stronie internetowej OSP Szynkielów 

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 10 i art. 39-46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści:  

  

PRZEDMIOT UMOWY  

  

§ 1  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego lekkiego pojazdu 

ratowniczo-gaśniczego ………….., zwanego dalej „pojazdem” wolnego od wad 

fizycznych i prawnych,  

a Zamawiający zobowiązuje się do jego odebrania i zapłacenia ceny.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki materialne do 

wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą 

starannością.  

3. Szczegółowy opis pojazdu oraz jego parametry zawarte są w załączniku nr 1 do umowy, 

który stanowi jej integralną część. 

4.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Odbiorcy stanowią integralną 

część niniejszej umowy.  

 

  

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  
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§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 

23.12.2019r. (łącznie z odbiorem samochodu) 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru techniczno-

jakościowego samochodu, na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru. Zamawiający 

przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. 

Zawiadomienie należy wysłać na adres e-mail: ospszynkielow@interia.pl  

3. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy 

w terminie określonym przez Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia wykonawcy, 

o którym mowa w § 2 ust. 2. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy 

dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności przynajmniej 1 przedstawiciela 

wykonawcy.  

4. Odbiór pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym bez uwag. Ze 

strony Zamawiającego upoważnionymi  do Odbioru są osoby, o których mowa w § 3.  

5. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy jeśli nie będzie on odpowiadał 

opisowi zawartemu w złożonej ofercie wraz z załącznikami lub nie będzie spełniał 

„Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w 

jednostkach ochrony przeciwpożarowej” zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 

2007 r. Nr 143, poz. 1002).  

6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż w zakresie 

obsługi, budowy i eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest doręczyć niezbędne dokumenty, w tym 

kartę gwarancyjną, kartę pojazdu, instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz 

wyposażenia w języku polskim, aktualne świadectwa dopuszczenia dla oferowanego 

pojazdu  i wyposażenia zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia  20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 

143, poz. 1002).  

8. Zamawiający ma prawo do zbadania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia 

przekazania go przez Wykonawcę. 

  

PRZEDSTAWICIELE STRON  

  

§ 3  

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej 

umowy jest ………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do realizacji postanowień niniejszej 

umowy jest:  

……………… .  

mailto:ospszynkielow@interia.pl
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3. W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-2, strony zobowiązane są do 

natychmiastowego wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. 

Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy.  

  

CENA  

  

§ 4  

1. Strony umowy ustalają, że cena za przedmiot dostawy ustalona na podstawie oferty 

Wykonawcy wynosi netto ………….. zł (słownie: ……………………….) natomiast wraz 

z podatkiem od towarów i usług w kwocie ………………. zł cena brutto wynosi 

………………… zł (słownie:  

…………………………..).   

2. Cena za przedmiot dostawy uiszczona będzie jednorazowo przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy  nr  ………………………………….. w terminie 

do … dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy, o 

którym mowa w § 2 ust. 3 podpisany przez strony bez zastrzeżeń.  

4. Wykonawca wystawi fakturę dla: Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie, Szynkielów 

49, 98-313 Szynkielów, NIP: 832-20-46-733.  

  

GWARANCJA JAKOŚCI  

  

§ 5  

 

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona przez udzielnie pisemnej 

gwarancji. Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony pojazd na 

okres …… miesiące. Strony zgodnie ustalają że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia faktycznego odbioru przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Warunki 

gwarancji jakości zostaną szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej.   

  

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

  

§6 

1.Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 

gdy:  

a) 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 14 dni od 

powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.  

b) W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu  umowy dłuższej niż 30 dni.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej  pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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ZMIANY UMOWY 
§ 7 

1. Przewiduje się zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego – przy czym zmiana ta wymaga formy pisemnej w 

postaci aneksu), 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę.  

4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 

1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestnicy Wykonawca. 
 

  

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE  

  

§ 8  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za nieterminowe dostarczenie przedmiotu 

dostawy karę umowną  w wysokości 0,15% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki.   

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

ceny brutto, o której mowa  w § 4 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego, obok zastrzeżonych kar umownych, do 

wysokości poniesionej szkody.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej niezwłocznie, nie później niż 

w terminie  7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.   

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z należnej 

Wykonawcy ceny, bez obowiązku składania przez strony w tym zakresie 

dodatkowych oświadczeń.  

  

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON  

  

§ 9  

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  z 

niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę 

zawiadamiającą.   

2. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem 

poleconym.  
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3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony w komparycji niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie  

adresu siedziby. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie adresu siedziby zawiadomienia 

wysłane na adres siedziby wskazany w komparycji umowy strony uznają za doręczone.  

4. Oświadczenia każdej ze stron umowy ważne są tylko wtedy, gdy dokonywane są w 

formie pisemnej.   

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 10  

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd  

dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności.   

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.  

  

  

  

  

Odbiorca                                                                             Dostawca 

  

  

  

  

  


