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Załącznik nr 1 do siwz - wzór umowy 

UMOWA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu ................ w Krzywinie, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem „Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie” z siedzibą w Krzywinie przy ulicy 

Królewieckiej 3, NIP: 8581707253, Regon: 812637306, reprezentowanym przez: 

- p. Mariusza Gralaka – Prezesa Zarządu  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a:  ............................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

- …………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami, 

na podstawie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż dwóch fabrycznie nowych wozów strażackich dla 

jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie, według parametrów minimalnych, opisanych 

w Rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę  

w przetargu ofercie oraz w dokumentacji przetargowej. Siwz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wozy są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i nie obciążone 

prawami osób trzecich. 

4. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

5. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego przekazania 

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym nie zawierającym zastrzeżeń. 

 

§ 2 

1. Miejscem wydania przedmiotu i wykonania umowy będzie siedziba Wykonawcy. 

Wykonawca powiadomi zamawiającego za pośrednictwem e-mail: oc@widchowa.pl, lub 

telefonicznie na nr: +48 608 362 318 o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia. 

Odbiór nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, w terminie nie 

dłuższym niż 10 dni roboczych od zawiadomienia o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o możliwości odbioru  

przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do użytku w terminie do 3 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wydania przedmiotu zamówienia razem z 

dokumentacją wozów strażackich, w tym dokumentów niezbędnych do rejestracji 

pojazdów oraz do dokonania instruktażu użytkowania wozów strażackich. Wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca wydaje również karty 

gwarancyjne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również do rozmieszczenia i zamontowania w pojazdach 

sprzętu zamawiającego, zgodnie z zapisami siwz. Zamawiający wymaga uzgodnienia 

rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego 

rozmieszczenia i zamontowania. 

5. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty instruktażu użytkowania 

wozów strażackich. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie użytkowania pojazdów. 

7. Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego podniesione przy odbiorze przedmiotu umowy 

Wykonawca rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich 

podniesienia. Odmowa uznania zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w 

ustalonym przez dostawcę terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę  

podniesionych zastrzeżeń. 

8. Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem zdawczo-

odbiorczym bez zastrzeżeń. 

9. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego w miejscu 

wykonania umowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli został on 

wykonany w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub jest niekompletny. 

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na każdy z wozów strażackich …… miesięcznej 

gwarancji. Rękojmia zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bieg terminu gwarancji i 

rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń.  

2. Gwarancja obejmuje: oględziny i diagnostykę wozów; naprawę; wymianę części 

zamiennych na nowe i stosowane przez producenta, materiałów i elementów 

zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w 

terminie 2 dni roboczych od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia 
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o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu zamówienia oraz do jej usunięcia w terminie 

maksymalnie 7 dni roboczych licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub 

wadzie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, w przypadku 

napraw trwających dłużej niż 7 dni. 
 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… złotych (słownie: 

…………………………………………………………….……… złotych …/100) brutto, w tym podatek VAT 

w kwocie …………………… zł (cena za każdy z wozów wynosi: …………………. zł) 

2. Należna płatność przekazana będzie jednorazowo w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na przedmiot umowy 

bez jego podpisu. 

4. Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez 

strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.  

5. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe.  

6. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu zdawczo-odbiorczego spowodują 

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej 

wysokości: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie 

wynosiła 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy - kara umowna będzie wynosiła 

200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy 

odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - kara umowna będzie 

wynosiła 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
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2. W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiający 

uprawniony będzie według swojego wyboru do: 

1) odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru. Procedura odbioru zostanie 

powtórzona, lub, 

2) wyznaczenia terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek lub dostarczenia 

nowego przedmiotu umowy, a w razie opóźnienia Wykonawcy do naliczenia kar 

umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia. 

3. Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar 

umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

2) zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) opóźnienia się w realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 20 dni 

kalendarzowych, 

4) wydania przedmiotu zamówienia wykonanego w sposób wadliwy, sprzeczny z 

umową lub jest niekompletnego i odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich w 

terminie określonym w § 3 ust. 4, 

5) nie realizowania postanowień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ustępie 1  

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez zamawiającego o zaistnieniu ww. 

przesłanki. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących 

okolicznościach i warunkach: 

1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego  

lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu 

zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek 

zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów 
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nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w 

wyniku którego zawarto niniejszą umowę, 

2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania 

umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 

sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia 

publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze 

względu na interes publiczny, 

3) gdy z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć wystąpi konieczność 

modyfikacji terminu wykonania zamówienia, 

4) w przypadku konieczności zmiany parametrów technicznych oferowanego 

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane w 

cenie zawartej w ofercie, a określone w specyfikacji rozwiązania ulegają zmianie na 

lepsze lub przynajmniej równoważne w stosunku od oferowanych w ofercie. 

3. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 8 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j.). Do rozstrzygania 

sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 

dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………                               ………………………………. 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DO UMOWY 

 

Sporządzony dnia ……………………..  

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie” 

z siedzibą w Krzywinie przy ulicy Królewieckiej 3 

 

Miejsce  wykonania przedmiotu umowy         …………………………………………………………………… 

                                                                   

Zestawienie odebranych urządzeń: 

L.p. Nazwa Producent Numer fabryczny 

1.    

2.    

 

Dokonano szkolenia pracowników:  TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

L.p. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

 

Szkolenie zakończono (data) ………………………… 

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami 

Uwagi: ………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel zamawiającego 

 


