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Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Będzino 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ  

 UMOWA NR ……. 

 
Zawarta w dniu ................................. 2015 roku w Będzinie , pomiędzy:  

Ochotniczą Strażą Pożarną w Będzinie, 76-037 Będzino 36, reprezentowaną przez Prezesa 

Aleksandra Woźnickiego, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

.................................................................................................................................................  

reprezentowanym przez: ................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”, wyłonionym w trybie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o 

następującej treści: 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad 

fizycznych średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Będzinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zobowiązaniem 

Wykonawcy, zgodnie z ofertą złożoną z dnia……………….  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia ………… .. 2015 r. 

2. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważniony jest: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………….…… 

b) ze strony Dostawcy : …………………. . ………….………………. 

 

§3 

1. Cena określona przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, nie będzie 

waloryzowana przez okres umowy oraz wynika z treści oferty Wykonawcy złożonej na dzień 

........................................................... 

2. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: netto: ............................ zł, podatek VAT ….% 

................. zł, tj. brutto: ................................................ zł słownie zł brutto: …………… 

3. Kwota wynagrodzenia przelana zostanie na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

4. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną po dokonaniu bez 

zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Faktura zostanie wystawiona na: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie, 76-037 Będzino 36, NIP 499-03-27-706 

6. Wykonawca wraz z towarem wyda Zamawiającemu dokumentację techniczno-eksploatacyjną: 

kartę pojazdu, instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne 

świadectwa homologacji, certyfikat CNBOP, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i 

wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale 

Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi. 

7. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z dokumentami 

będącymi podstawą odbioru końcowego. 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, który zostanie dostarczony jest fabrycznie nowy, 

nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełnia wymogi bezpieczeństwa, 

techniczne i funkcjonalno-użytkowe oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium 

UE. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia Przedmiotu Umowy, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wskazując jednocześnie proponowany termin wydania 

Przedmiotu Umowy.  

3. Zamawiający potwierdzi niezwłocznie Wykonawcy możliwość dokonania odbioru  

w terminie przez Wykonawcę wskazanym. Zmiana terminu proponowanego przez Wykonawcę 

może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, jednakże w takim przypadku Zamawiający 

wyznaczy nowy termin dostawy nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wskazanego przez 

Wykonawcę.  
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4. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu 

wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w 

zamówieniu . 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki oraz braki dające się usunąć, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości dotkniętej tymi wadami, 

usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. Wówczas w protokole odbioru 

zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich 

usunięcia.  

6. Po usunięciu wad i/lub usterek Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a 

Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy.  

7. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu stanowiącego przedmiot umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………………… 

2.  Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu. 

3. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych 

wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  

4. Zgłoszenie wad następuje w formie pisemnej.  

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§6 

1.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 

10% wartości niewykonanego zakresu umowy, 

b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości jednostkowego 

zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, wystawionej za realizację przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości niewykonanego zakresu 

umowy.  

5. Stronom umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej. 

6.  Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, 

ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

                                                                        § 7 

1. W razie zaistnienia 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 tych  okolicznościach.  

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

     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku , o którym  mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  

należnego  z tytułu  wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

   a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,  

   b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,  
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   c) dostawca nie realizuje przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  nie  kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.       

  2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

 a) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.  

 

§9 

Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na 

podstawie, której dokonano wyboru  Dostawcy, chyba że  zmiana będzie  dotyczyła  następujących 

zdarzeń : 

1.Wystąpiła zmiana powszechnie obowiązujących  przepisów prawa w zakresie  mającym    wpływ na 

realizację  przedmiotu umowy. 

2.Wystąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ,  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy,  

a także  w wyniku  podpisania aneksu do  umowy  o dofinansowanie  ww. inwestycji. 

3. Gdy zaistnieje  inna, niemożliwa do przewidzenia  w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna , ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron  nie ponosi odpowiedzialności , 

skutkująca  brakiem możliwości  należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany umowy, w szczególności  

terminu realizacji zamówienia. 

 

§10 

 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu. 

§11 

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§13 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                                              Zamawiający: 

 

 

________________________    _________________________ 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Będzino: 

 

 

 

 
 


