WZÓR UMOWY
Załącznik nr 6 do SIWZ
NR ZP.272…….2017
zawarta w dniu ..................... w Kwidzynie,
pomiędzy:
OSP Rakowiec, z siedzibą w…………………….., ul. ………………………………..,
reprezentowaną przez …………………………… …………………..,
zwaną „Zamawiającym”
a
………………………………….. z siedzibą ……………….…………., NIP …………………..., REGON ………….……,
reprezentowanym przez: ……………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Rakowcu ”-zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy w ramach zadania

inwestycyjnego p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowcu.”

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zapisami

SIWZ, złożonej przez Wykonawcę ofercie, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
§2

1. Termin dostawy samochodu nastąpi do dnia……………………..
2. Odbiór przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………..

§3
1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy ……….. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ............................................................................... zł brutto (słownie:
....................................................................................) w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
dostawy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu: jednej sztuki średniego
samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4, Marka samochodu: (...), Typ: (...),
szczegółowo określonego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1A do niniejszej umowy
a zarazem jej integralną część, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Wykonawcy za
cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy
tj.: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.
Szczegółowy opis techniczny samochodu znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ, który stanowi
załącznik do oferty oraz stanowi integralną część umowy.
6.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone po odbiorze przedmiotu dostawy, doręczeniu
wszystkich niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę i złożeniem faktury VAT.
7. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej niezgodnie z zasadami
w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający
wstrzyma zapłatę faktury do czasu otrzymania faktury korygującej.
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8. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia wszystkie
obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i wydatki
związane z wykonaniem usługi.
9. Wykonawca może złożyć fakturę za usługę po odbiorze na podstawie podpisanego przez
Zamawiającego protokołu końcowego odbioru usługi.
10. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
……………… nr rachunku: …………………………………………..….. w ciągu……………… licząc od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego oraz poprawnie wystawionej faktury.
11. Dane do wystawienia faktury: Nabywca:………………………………………….., ………………………...
12. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczącej niniejszej umowy
bez własnego podpisu.
13. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe .
§4
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej
Umowy, według następującego pierwszeństwa:
1)
niniejsza Umowa,
2)
SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,
3)
oferta Wykonawcy
Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć sporządzone w języku polskim:
a)kartę pojazdu, świadectwo homologacji,
b)instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń,
schemat instalacji elektrycznej.
c)książki (karty w języku polskim) gwarancyjnie dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i
elementów wyposażenia samochodu,
d)aktualne badanie techniczne,
e)inne niezbędnie dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego,
f)kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późn. zm.), poświadczoną za zgodność
z oryginałem dla pojazdu oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem,
g)wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na ternie całego kraju,
h)harmonogram przeglądów pojazdu.
§5
1.Termin dostawy samochodu nastąpi do dnia……………2017 roku.
2. Wykonawca zapewni dostawę samochodu zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną
w załączniku nr 1A do umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem
o dacie odbioru techniczno - jakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia.
3. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy
przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt.1.
4. Strony dopuszczają zawiadomienie w innej formie np.: mail po uprzednim poinformowaniu drugiej
strony telefonicznie o zmianach terminu.
5. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy przy użyciu
urządzeń Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.1.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi , badania, pomiary , które wskaże
Zamawiający.
7.Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie
Strony umowy.
8.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego wad, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od wad.
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach w 2 egzemplarzach,
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po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód
nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1A do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 1A
do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie
strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
10. Odbioru techniczno - jakościowego dokona 2 pełnomocników Zamawiającego w ciągu 2 dni
roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.
11. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się
w terminie i miejscu odbioru techniczno-jakościowego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia
z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.
12. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia
związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.
13. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód ………….. miesiące gwarancji zgodnie ze złożoną
ofertą.
a) .................. miesięcy na zabudowę pożarniczą (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) od daty
podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego dostawy,
b) ................. miesięcy na bezpłatne naprawy podwozia, silnika i wyposażenia pojazdu w ramach
gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag
protokołu odbioru faktycznego dostawy.
2.Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały,
właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia
samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ.
Gwarancja nie jest ograniczona limitem kilometrów.
3.W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Rozpoczęcie naprawy będzie
wykonywane w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego w terminie do 7 dni
roboczych od dnia pozyskania informacji o zaistniałej awarii, wadzie.
4.W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu
do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć w siedzibie
Zamawiającego –koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.
5.W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji
wydłuży się o czas trwania naprawy.
6.W okresie gwarancji, o którym mowa w par. 6 ust.1 a i b , obowiązkowe przeglądy techniczne
podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu w tym wszelkie części niezbędne
do przeglądów technicznych, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. W przypadku,
gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe z uwagi na
uwarunkowania techniczne koszty przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca.
7.Po okresie gwarancji serwis podwozia, zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie
prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika samochodu.
Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie
z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji.
8. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego
w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie wydanego w terminie samochodu
za każdy dzień zwłoki.
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3. Jeżeli zwłoka wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy, jeżeli zwłoka wystąpiła z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie
zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której
zwłoka w wydaniu samochodu przekroczy 4 tygodnie.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej
poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodów w stosunku
do terminu wskazanego w § 2 zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości nie odebranego
samochodu za każdy dzień zwłoki.
7. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym
w§ 3 pkt.7, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 20 dni
licząc od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy( dopuszczalną formą powiadomienia jest email) przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji
i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi
lub gwarancji.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni liczonych od daty wyznaczonej
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszych Umów mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy - o ile stały się niezbędne i Zamawiający
działając z należytą starannością nie mógł ich przewidzieć (szczegółowe zapisy we wzorze umowy
stanowiącej nieodłączną część SIWZ).
1) Zmiany terminu realizacji zadania:
w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
b) w przypadku przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizacje dostawy, a które
nie mogły być racjonalnie przewidziane przez Wykonawcę lub Zamawiającego;
c) w zakresie rodzaju/typu/ modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia
sprzętu
(np. zakończona produkcja)umowę można zmienić co do rodzaju /typu/modelu sprzętu , pod
warunkiem że proponowany sprzęt będzie posiadał parametry techniczno-użytkowe nie gorsze
niż przedstawione w ofercie;
d) w przypadku uzasadnionych zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do oferowanych,
wynikających z procesu projektowania i zabudowy samochodu ze szczególnym uwzględnieniem
zmian korzystnych dla Zamawiającego;
e) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia;
f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
g) terminu wydania zamówienia uwzględniającego wydatkowanie środków zabezpieczonych na
realizację zadania w danym roku budżetowym oraz zapewniającą terminowa realizację
projektu;
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h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją
finansową,
zdolnościami
płatniczymi
lub
warunkami
organizacyjnymi
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany technologii wykonania usługi, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
b) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy;
c) poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być
wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający
ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ
na prawidłowe wykonanie przewidzianego w umowie zamówienia;
d) wszystkie powyższe postanowienia w pkt 1) – 2) stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody;
3) zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
4) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność
przedmiotu umowy;
5) osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia mogą być przez Wykonawcę zmienione.
6) Zamiana taka może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i jego
akceptacji;
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z umową lub wskazaniami Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3) Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko
z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:
1) nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę,
2) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub rozwiązanie,
3) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie
Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
4) wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 8 ) przekracza
20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
A. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia
przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu powodu, o którym mowa w ust. 3.
B. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek
rozwiązania Umowy w trybie ust. 3.
§ 10
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1.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ),), a także inne przepisy
prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
3. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
§ 11
Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących
dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

egzemplarzach,

3

egzemplarze

ZAMAWIAJĄCY
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