
  

Umowa nr …………… 

 

 

 

zawarta w dniu …………r. w Popielowie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych 

Siołkowicach, zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Zarząd 

w imieniu którego występują: 

1) ……………….. 

2) ………………. 

a 

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

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………….. pod 

numerem KRS ………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1) ………………………………………… 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.  

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice”. 

2. Zakres zadania obejmuje dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

zabudową kontenerową i napędem 4x2 dla OSP Stare Siołkowice. 

3. Zakres robót obejmuje dostawę do siedziby OSP, fabrycznie nowego (rok produkcji 2011), samochodu 

ratowniczo-gaśniczego, posiadającego Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, spełniającego wymagania 

techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa 

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

wyrobów do użytkowania oraz przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi samochodu i 

zainstalowanych w nim urządzeń. 

3. Zakres Umowy został szczegółowo określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis 

przedmiotu zamówienia). Dostarczony samochód musi spełniać minimalne parametry określone w tym 

dokumencie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód ratowniczo-gaśniczy fabrycznie nowy, 

pozbawiony wad i uszkodzeń, spełniający obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa. 

 

§ 2. Termin wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest sprzedać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy o wymaganych parametrach (zwany dalej samochodem) wraz z wymaganymi 

dokumentami w terminie do 15 października 2011 roku. 

2. Powiadomienie o terminie dostarczenia samochodu musi dotrzeć do Zamawiającego z co najmniej 5 

dniowym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 3. Cena i zasady płatności 

 

1. Cena za sprzedaż samochodu wynosi: ……………. zł (słownie: ……………………………….. zł), 

zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą. Wynagrodzenie o którym mowa, zawiera 

wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 



  

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania o zakresie 

określonym w § 1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia. 

3. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę o której mowa w ust. 1, po dokonaniu odbioru samochodu, 

przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia i podpisaniu przyjęcia protokołu końcowego. 

5. Faktura za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

6. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek 

……………………………………………………………………………………………, do 21 dni, licząc 

od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, że w przypadku powstania zobowiązań, wynikających z § 8 ust. 1, Zamawiający potrąci 

z ceny kwotę należnej mu kary, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 6. 

 

§ 4. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy jest ……..………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy jest ……………………… 

 

§ 5. Odbiór przedmiotu umowy - inspekcja techniczno-jakościowa 

 

1. Inspekcja techniczno-jakościowa (zwana dalej inspekcją) zostanie przeprowadzona w siedzibie 

Wykonawcy po zakończeniu produkcji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie o gotowości do przyjęcia inspekcji 

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było dotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, jednak nie później w 14 dniu, przed upływem tegoż terminu. 

3. Inspekcja rozpocznie się w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Stron Umowy (§4), niemniej 

nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia, o którym mowa 

w ust. 2. 

4. Inspekcji dokona komisja składająca się z nie więcej niż trzech przedstawicieli Zamawiającego. 

5. W czasie inspekcji zostanie sprawdzona: 

1) zgodności wykonania samochodu z warunkami zamówienia, 

2) zgodności ilościowej wyposażenia, 

3) jakości wykonania i poprawności funkcjonowania samochodu i poszczególnych urządzeń, 

4) wymagana dokumentacja. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji usterek samochodu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek, niezwłocznie, w trakcie trwania inspekcji, 

a w przypadku braku takiej możliwości ustalony zostanie kolejny termin inspekcji, przy czym nie zmienia 

to zobowiązań określonych w § 2 ust. 1. 

7. Koszty przeprowadzenia inspekcji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie 

i wyżywienie oraz ponosi koszty dojazdu i powrotu z miejsca inspekcji wszystkich osób uczestniczących 

w inspekcjach z ramienia Zamawiającego. 

8. Z przeprowadzonej inspekcji zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Stron, protokół, 

w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

9. Pozytywny wynik inspekcji, stwierdzony w protokole, umożliwia dostarczenie samochodu, 

stanowiącego przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6. Odbiór faktyczny i końcowy 

 

1. Zamawiający dokona odbioru faktycznego po dostarczeniu przez Wykonawcę samochodu, 

stanowiącego, przedmiot zamówienia w dniu dostarczenia, przy czym odbiór ten będzie trwał nie dłużej 

niż 2 dni robocze. 



  

2. W odbiorze, o którym mowa w ust. 1 musi uczestniczyć kompetentny przedstawiciel Wykonawcy. 

Całkowity koszt uczestnictwa w odbiorze przedstawiciela Wykonawcy, pokrywa Wykonawca. 

3. Zamawiający dokona odbioru samochodu, stanowiącego przedmiot Umowy lub też odmówi jego 

przyjęcia, stosownie to uzasadniając. Protokół z odbioru faktycznego zostanie przekazany 

uczestniczącemu w odbiorze przedstawicielowi Wykonawcy. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego samochodu, Wykonawca powinien usunąć 

stwierdzone nieprawidłowości lub/i braki oraz raz jeszcze dostarczyć samochód do siedziby 

Zamawiającego. W przypadku, gdy czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości lub braków uniemożliwi dotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 1, Zamawiający wyznacza nowy termin na dostarczenie samochodu, jednak nie dłuższy niż 10 dni. 

5. Faktyczny odbiór samochodu, stwierdzony protokolarnie, umożliwia Wykonawcy zorganizowanie 

w siedzibie Zamawiającego szkolenia z obsługi samochodu dla przedstawicieli Wykonawcy (max. 10 

osób). Ze szkolenia zostanie sporządzony stosowny protokół zawierający imienny wykaz przeszkolonych 

osób. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego, protokołu, o którym mowa w ust. 5, będzie jednocześnie odbiorem 

końcowym zamówienia (przedmiotu Umowy), a Wykonawca będzie mógł przedłożyć Zamawiającemu 

fakturę za wykonanie Umowy. 

 

§ 7. Dokumentacja techniczna 

 

1. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć podczas inspekcji poniżej określone dokumenty. 

1) Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu (podwozia i zabudowy specjalnej) oraz wyposażenia, 

w języku polskim, sporządzoną w formie pisemnej i dodatkowo w formie elektronicznej dla samochodu 

i zabudowy specjalnej. 

2) Świadectwo dopuszczenia, wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

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

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). 

3) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej Umowy 

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla 

siedziby Zamawiającego, w tym protokół z poszerzonego badania technicznego samochodu 

w uprawnionej stacji diagnostycznej. 

5) Inne dokumenty wynikające z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wyszczególnione w ust. 1 dokumenty wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że samochód spełnia 

wszystkie określone w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) należy 

przekazać Zamawiającego w dniu dostarczenia samochodu. 

 

§ 8. Kary pieniężne, odstąpienie od umowy 

 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu, określonego w § 2 ust. 1 

oraz terminu ponownego dostarczenia samochodu, wynikającego z zapisów § 6 ust. 4, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości …………….. zł [0,2 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego z dokładnością do 1 zł] za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości …………………zł [10 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego z dokładnością do 10 zł] w przypadku odstąpienia od Umowy 

którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości …………………….. zł [10 % wartości 

wynagrodzenia Umownego brutto określonego z dokładnością do 10 zł] w przypadku odstąpienie od 

Umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



  

4. Stronom Umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w przypadku nie 

realizowania przez którąkolwiek ze Stron, postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności: 

1) niezgodnej z Umową realizacji zadania, 

2) przekroczenia któregokolwiek z wiążących Strony terminu, określonego w niniejszej Umowie o czas 

dłuższy niż 14 dni. 

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4, mają zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 2 i 3 oraz § 9. 

 

§ 9. Odszkodowania uzupełniające 

 

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar Umownych, każda ze Stron Umowy 

może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

W szczególności Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości utraconych 

środków, w przypadku nie otrzymania dofinansowania z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

§ 10. Gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić po przekazaniu Zamawiającemu samochodu, gwarancji 

jakości na warunkach opisanych w ust. 2-4. 

2. Okres udzielonej gwarancji musi wynosić co najmniej: 

 gwarancja na silnik i podzespoły min. 24 miesięcy 

 gwarancja na nadwozie (perforacje blach) min. 72 miesięcy (6 lat) 

 gwarancja na powlokę lakiernicza min. 36 miesięcy 

3. Przedmiotowa gwarancja będzie stanowić w szczególności że: 

1) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu przekazania samochodu. 

2) W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je 

usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z Wykonawcą. 

3) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

4) Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to koszt tego transportu ponosi 

wykonawca. 

5) Kara za nieterminowe usunięcie wad będzie taka jak określono to w § 8 ust 1, niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zamówienia przekaże Zamawiającemu Umowę 

gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone w tym paragrafie. 

 

§ 11. Rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami 

 

1. Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory zostały rozstrzygnięte na drodze polubownej za 

pośrednictwem Komisji Rozstrzygającej Spory, zwanej dalej „Komisją rozstrzygającą”. 

2. Członkami Komisji rozstrzygającej będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Miejscem pracy Komisji rozstrzygającej będzie – Popielów – siedziba Urzędu Gminy. 

4. Każda ze Stron poddając spór rozstrzygnięciu Komisji rozstrzygającej składa stosowny wniosek, 

w którym wyznacza reprezentujących ją członków Komisji rozstrzygającej, określa przedmiot sporu oraz 

przedkłada propozycję jego rozstrzygnięcia. Druga Strona ma obowiązek w czasie 7 dni, od otrzymania 

wniosku złożyć stosowną odpowiedź, wskazując jednocześnie członków Komisji rozstrzygającej, którzy 

będą ją reprezentować. 

5. Pierwsze posiedzenie Komisji rozstrzygającej odbędzie się w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 

6. Wynik prac Komisji rozstrzygającej jest wiążący tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z prac 

Komisji przez Strony Umowy. 

7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w czasie 20 dni od złożenia wniosku, każda ze Stron 

uprawniona jest do wystąpienia z roszczeniem na drogę sądową. 



  

8. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

 

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wynik postępowania przeprowadzonego, zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego i oznaczonego 

znakiem: ………………. 

2. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający. 

 

 

 

 

 

 

(Zamawiający)           (Wykonawca) 

 


