
Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy nr ZP/1/2020

UMOWA NR ZP/1/2020
z dnia … …………… 2019r. zawarta w Starych Budkowicach,

pomiędzy 
1) Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Budkowicach, ul. Wołczyńska 2, 46-030 Stare Budkowice, wpisaną do 

rejestru  stowarzyszeń  prowadzonym przez  Sąd  Rejonowy w Opolu,  VIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem  0000007013, posługującą się NIP:  9910159162 oraz REGON: 531617040, 
zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje ………………– Prezes Zarządu
a
2) ......................  z  siedzibą  w ............................................,  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy w .................... pod numerem KRS ......................................................................................  
zwaną w dalszej treści Umowy

którą reprezentuje ………………………… - ………………………………………

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843  
z póź. zm.), w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej  
treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  i  sprzedaży  Zamawiającemu  fabrycznie  nowego  średniego 
samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym 
na stałe, zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………. w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w 
dokumencie: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy.

b) zakończenie: zgodnie z ofertą Wykonawcy do … ……… 2020 roku.

2. Za  datę  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy ustala  się  datę  jego  wydania  Zamawiającemu  przez 
Wykonawcę i spisania protokołu odbioru przez Strony, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 3
Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  trzydniowym  wyprzedzeniem  o  dostarczeniu  Zamawiającemu 
przedmiotu umowy.

2. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
4. Odbiór  przedmiotu  umowy  zostanie  potwierdzony  protokołem  odbioru  podpisanym  przez  Strony, 

potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy i jego przyjęcie przez Zamawiającego.
5. Przed  spisaniem  protokołu  odbioru  Wykonawca  zobowiązuje  się  wydać  Zamawiającemu  następującą 

dokumentację:
1) Wykaz dostarczonego sprzętu/wyposażenia, stanowiącego wyposażenie średniego samochodu specjalnego 

pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego; 
2) Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim 

- 2 komplety, oraz w wersji elektronicznej;
3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy;
4) Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  z  dnia  27  kwietnia  2010  roku  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia                i życia oraz mienia, a także zasad wydawania  

Nr sprawy ZP/1/2020 Strona 1



Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy nr ZP/1/2020

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85, poz. 553) - świadectwo dopuszczenia 
dostarczonego  średniego  samochodu  specjalnego  pożarniczego,  ratowniczo  –  gaśniczego  (kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem); 

5) Książki gwarancyjne pojazdu i wyposażenia w języku polskim, z zapisami zgodnymi 
z postanowieniami niniejszej umowy;

6) Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną załączane do protokołu odbioru.
7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu dokonania odbioru do przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy szkolenia z 

zakresu obsługi podstawowej dostarczonego samochodu oraz sprzętu.
8. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie korzyści i obciążenia związane z 

jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
9. Przeniesienie własności przedmiotu umowy przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje z chwilą zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1, Strony ustalają dla Wykonawcy, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej  umowy, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ……………………… 
(słownie  złotych:  ………………………………….  00/100),  w  tym  podatek  VAT  w  wysokości: 
…………………. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
6. Wierzytelność  z  tytułu  wynagrodzenia  Wykonawcy  zostanie  zapłacona  przelewem  na  rachunek  bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia  przez  Wykonawcę faktury niezgodnej  z  postanowieniami niniejszej  umowy lub 

zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia  faktury korygującej,  a termin  do  zapłaty wynagrodzenia  rozpoczyna  bieg  od  daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury korygującej.

8. Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury upływa z 30 dniem liczonym od dnia wpływu 

faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
9. Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie obciążony w 

terminie, o którym mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

10. Wykonawca  nie  może  zbywać  ani  przenosić  na  rzecz  osób  trzecich  praw  i  wierzytelności  powstałych 
w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Za nieterminowe płatności zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur Wykonawca ma 
prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 5
Kary umowne

1. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy
– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad, o którym mowa w § 8 ust. 2 
– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za każde wadliwe wykonanie usuwania wad w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto,  określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy;

Nr sprawy ZP/1/2020 Strona 2



Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy nr ZP/1/2020

4) za  odstąpienie  od  niniejszej  umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w wysokości  30% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

3. Łączna wartość należnych Zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Kara  umowna powinna być  zapłacona przez  Wykonawcę,  który naruszył  postanowienia niniejszej  umowy, 
w terminie 7 dni od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

5. Po  upływie  ww. terminu,  Zamawiający,  w razie  opóźnienia  Wykonawcy w zapłacie  kary umownej,  może 
potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością Wykonawcy.

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Strona niniejszej umowy, która 
poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Zapłacenie  lub  potrącenie  kary umownej  za  nienależyte  wykonanie  umowy przez  Wykonawcę,  w tym za 
niedotrzymanie  terminów,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz 
naprawienia szkody.

8. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania 
swoich zobowiązań umownych.

§ 6
Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej  umowy i 

pomimo  pisemnego  wskazania  danego  uchybienia  przez  Zamawiającego  nie  usuwa  go  w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego 
– w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;

2) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;

3) Wykonawca  przystąpił  do  likwidacji  swojej  firmy,  z  wyjątkiem likwidacji  przeprowadzanej  w celu  jej 
przekształcenia–  w terminie  14  dni  od  dnia  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  zaistnienia  powyższej  
okoliczności.

2. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może  odstąpić  od  umowy w terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W 
przypadku,  o  którym mowa                  w zdaniu  poprzednim Wykonawca może żądać  wyłącznie  
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie  od  umowy,  o którym mowa w ust.  1  i  2,  powinno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7
Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawca  był  zobowiązany  do  wskazania  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować              z powierzenia wykonania części  
zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8
Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej  umowy  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na 
podwozie, nadwozie i zabudowę średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego 
na okres ………….. miesięcy.

2. W  okresie  gwarancji  lub  rękojmi  Wykonawca  ma  obowiązek  bezpłatnego  dla  Zamawiającego  usuwania 
wszelkich  wad  przedmiotu  umowy w terminie  wyznaczonym przez  Zamawiającego,  przy czym termin  na 
usuwanie tych wad nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia o wadzie.

3. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego następuje listem poleconym lub za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej.

4. Za  termin  doręczenia  zgłoszenia  wady  przekazywanego  przy  użyciu  faksu  lub  środków  komunikacji 
elektronicznej, uznaje się termin przejścia ich do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego 
przez odbiorcę, tj.

1) w przypadku  nadanego  faksu  –  udokumentowaną  datę  zakończenia  transmisji  faksowej,  z  wyłączeniem 
ponoszenia negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych u odbiorcy,

2) w  przypadku  wysłanego  maila  –  przyjęcie  maila  przez  serwer  odbiorcy  i  zarejestrowania  na  nim 
przekazywanych danych, udokumentowanego raportem 
z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy.

5. W okresie gwarancji na podwozie średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego:
1) naprawy gwarancyjne tego podwozia świadczone będą przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO) na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) koszty wszystkich  przeglądów technicznych  w ASO wraz  z  częściami  potrzebnymi  do  tych  przeglądów 

ponosi Zamawiający.

6. W okresie  gwarancji  na  nadwozie  średniego  samochodu  specjalnego  pożarniczego,  ratowniczo-gaśniczego 
naprawy  gwarancyjne  wykonywane  będą  w  siedzibie  Zamawiającego  przez  serwis  zapewniony  przez 
Wykonawcę. Dopuszcza się wykonanie skomplikowanych napraw nadwozia poza siedzibą Zamawiającego.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli  
dokonał zgłoszenia wady przed jej upływem. 

8. Rękojmia za wady przedmiotu umowy wynosi: ………….. miesiące.
9. Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i 

podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.
10. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego usuwania wad, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karami umownymi, zgodnie z postanowieniami zawartymi odpowiednio w § 5 ust. 2 pkt. 
2 i 3 niniejszej umowy.

11. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie,  to  Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji.

13. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie  rękojmi,  jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 9
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Przedstawiciele Stron odpowiedzialni za realizację umowy
1. Zamawiającego  w  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  będzie  reprezentował: 

………………………………………………….
2. Wykonawcę  w  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  będzie  reprezentował/a: 

………………………………………………….
§ 10

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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