
Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w dniu.................... w Konopiskach pomiędzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna  

z siedzibą w 42-274 Konopiska, ul. Gościnna 146, Aleksandria Druga 

NIP  573-27-90-889, REGON 151543551 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

1. Prezesa Zarządu –  

2. Skarbnika -   

 

a ...............................................................................................................  

z siedzibą w ………………………………………………………….. 

NIP………………….REGON………………………………………. 

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

zwaną dalej  „Wykonawcą” , reprezentowaną przez:  

 

............................ - .............................................................................................,  

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie 

podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem ....................., o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, polegające na: „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej Aleksandria „  (dostawy). 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy dostaw wyszczególniony został w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności 

oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia 

czy wykonania umowy; 

3) jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT, prowadząc 

działalność gospodarczą posługuję się numerem identyfikacji podatkowej NIP: . . . . . . . .; 

4) rachunek bankowy, wskazany w § 8 ust. 9 umowy, jako właściwy do uregulowania 

należności wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach 

wykonywanej przez mnie / nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony 

rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wskazać właściwy 

Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, 

nie zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

4. Integralnymi częściami umowy są (w kolejności ważności ich interpretacji): 

1) niniejsza umowa; 

2) wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ (jeżeli wystąpią); 

3) opis przedmiotu zamówienia; 

4) pozostałe warunki wykonania zamówienia załączone do SWZ; 

5) oferta Wykonawcy z dnia . . . . . . . . wraz z załącznikami. 

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa i płynów 

eksploatacyjnych. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsc 

wskazanego przez Zamawiającego w SWZ. 

7. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego 

protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń. 

§ 2. Cena i warunki płatności 
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1. Wartość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy, zgodnie 

ze złożoną ofertą wynosi:  

kwota netto: ................... zł  

słownie: ................................................................ złotych ......... /100  

podatek VAT:  ……………zł 

słownie : ……………………………………………..złotych ………/100 

kwota brutto: ……………zł  

słownie :…………………………………………..…..złotych………./100  

2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru 

faktycznego samochodów bez zastrzeżeń (uwag). Protokół musi być podpisany przez 

przedstawicieli stron. 

4. Faktura, zostanie wystawiona na dane Zamawiającego. 

5. Cenę brutto samochodów Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim 

odbiorze faktycznym samochodu potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez 

zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego. 

6. Faktura Wykonawcy będzie wystawiona w języku polskim lub musi posiadać polską wersję 

językową (w przypadku podatnika spoza terytorium RP). 

7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o nr . . . . . . . 

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

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek płatności wskazany na fakturze należy do Wykonawcy 

umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wykonana po przedstawieniu przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom                     

lub dalszym Podwykonawcom. 

11. W razie braku dostarczenia przez Wykonawcę dowodu płatności dla Podwykonawcy 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                   

o czym poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.   

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag ze 

strony Wykonawcy, 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

 

§ 3. Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia . . . . . . . . . 2022 roku, przez co należy 

rozumieć dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, tj. podpisania przez strony 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 9 umowy, umożliwiających w uzasadnionych 

przypadkach zmianę terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Przy tym, przedłużenie terminu wykonania 

umowy nie jest podstawą do podwyższenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, o kwotę obejmującą koszty ogólne realizacji inwestycji przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się do pisemnego informowania go 
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o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu wskazanych w SWZ. Odbioru 

dokona komisja przedstawicieli Zamawiającego (minimum 2 osoby), w obecności co 

najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 

o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej z 2dniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie przesłanej na adres 

e-mail: marcin@it-solid.pl . Odbiór faktyczny będzie polegał na sprawdzeniu stanu 

przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności oraz parametrów wyposażenia zgodnie z 

SWZ i ofertą Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 

każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 egzemplarzu 

dla Wykonawcy oraz zostaną podpisane przez przedstawicieli stron.  

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy lub 

elementów przedmiotu umowy na wolny/-e od usterek. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz zostanie podpisany 

przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych 

i odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których 

mowa w ust. 3 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania 

zgodny z ust. 2. 

4. Wykonawca lub jego przedstawiciele w dniu odbioru faktycznego przeprowadzą 

dodatkowo krótkie szkolenie wraz z instruktażem użytkowania, dla przedstawicieli 

Zamawiającego umożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy. Fakt ten winien być 

potwierdzony w protokole.  

5. Wszelkie koszty związane z odbiorami i szkoleniem (przygotowanie dokumentacji i 

materiałów szkoleniowych) ponosi Wykonawca. 

6. W chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie 

korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia. 

 

§ 5. Dokumentacja techniczna  

Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć i wydać  Zamawiającemu w dniu odbioru 

faktycznego przedmiotu umowy kompletną dokumentację dla pojazdu m.in.: 

1) Kompletną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdy tj.: 

a) Kartę pojazdu, 

b) Wyciąg ze świadectwa homologacji, 

c) Zaświadczenie o badaniach technicznych, 

2) Sporządzone w języku polskim szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania 

samochodu – podwozia, zabudowy i wyposażenia, zawierające niezbędne informacje o 

płynach i materiałach eksploatacyjnych wraz z innymi informacjami (schematy 

instalacji i rysunki), które pozwolą na właściwą obsługę, konserwacje i podstawowe 

czynności konserwacyjno-naprawcze, 

3) Książki gwarancyjne w języku polskim 

4) Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  

mailto:marcin@it-solid.pl
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5) Inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu 

dostawy 

6) 2 komplety kluczy 

§ 6. Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca udziela ……… miesięcy okresu, gwarancji jakości na przedmiot umowy, 

zwanej dalej „gwarancją”. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej 

gwarancji przez Wykonawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że 

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu 

Zamawiającego/Użytkownika, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru faktycznego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych 

Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny 

koszt. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 

zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - 

według wyboru Zamawiającego/Użytkownika: podzespołów, wyposażenia, części, które w 

okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek 

zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego 

wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy 

wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. Koszt dostarczenia pojazdu w 

okresie gwarancji ciąży na Wykonawcy. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na 

nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający/Użytkownik może 

wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych. 

6. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie wady przedmiotu umowy - ujawnione w 

okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez 

Zamawiającego/Użytkownika za pośrednictwem faksu na lub poczty elektronicznej. Do 

okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie 

Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. 

7. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres 

gwarancji na nowo wymienione lub naprawione podzespoły biegnie na nowo. Taka sama 

sytuacja ma miejsce w przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.  

8. Zasady korzystania z rękojmi określają stosowne zapisy Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiającemu służy prawo wyboru, czy korzysta z rękojmi czy też z gwarancji.  

§ 7. Kary umowne  

1.  W   przypadku  niewykonania  lub  nienależytego   wykonania   umowy,   

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

1) 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

wydaniu przedmiotu umowy ponad termin, o którym mowa w § 3, jednakże nie więcej 

niż 5% wartości całkowitej brutto umowy; 

2) 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

reakcji serwisu w okresie gwarancji, jednakże nie więcej niż 1% wartości całkowitej 

brutto umowy; 

3) 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy 

Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% 

ceny (wartości) całkowitej brutto przedmiotu umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na zasadach 

określonych w art. 456 ust.1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, także w przypadkach 

przewidzianych w Umowie w tym w szczególności : 

a) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

b) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad 14 dni, 
c) nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 
6.   Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  
7. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie pozbawia go uprawnień do żądania 
zapłaty kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego. 

8. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego. 

§ 8. Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji 

niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających 

z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 9. Postanowienia końcowe i zmiany umowy 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 

dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane 

są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz w 

zakresie: 

1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy: 

• zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, w 

szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla 

Zamawiającego, 

• zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych 

zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, 

• w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, 

• zaistnienia siły wyższej, 

• w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych, 

•   w sytuacji pojawienia się innych nieprzewidzianych i niezawinionych przez strony 

okoliczności uniemożliwiających terminową realizację umowy, itp. 

2) Parametrów technicznych elementów wyposażenia przedmiotu zamówienia - w 

przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub 

niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie 

zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry 
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zaproponowanego w ofercie urządzenia. 

3) Miejsca dostawy i odbioru, w przypadku, gdyby było zagrożone zachowanie ciągłości 

innych dostaw sprzętowych lub w przypadku pojawienia się nagłych sytuacji kryzysowych 

na terenie siedziby jednostki. 

4) Dostosowania postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego 

wyposażenia do nowych przepisów prawa - w przypadku zmiany przepisów prawa. 

5) Wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 umowy, w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez 

zmian. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od 1) do 4) zmiany będą 

dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna 

zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Administratorem  przetwarzającym  Państwa  dane  osobowe jest Zamawiający.   

Klauzula informacyjna znajduje się w treści SWZ. 

7. Umowę   sporządzono  w  2 jednobrzmiących  egzemplarzach  w języku  polskim,  po 

jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. Nr 2 – oferta wykonawcy 

Zał. nr 3 - SWZ 
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