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UMOWA Nr ……./2018               PROJEKT 

 

Gminą Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, 

NIP: 509-00-66-518  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Chotcza – Janusza Witczak 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chotcza  – Elżbiety Mróz 

a firmą 

…………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………… – ………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo 

— gaśniczego dla OSP Chotcza” . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego                           

i dostarczenia do jego siedziby: nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na 

podwoziu ………………………………………………………………………. (marka, typ  

i model podwozia) zabudowanym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy, zwanego dalej samochodem lub przedmiotem umowy. 

Samochód powinien być wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z kompletną 

dokumentacją wymienioną w § 5 umowy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. Nr 7 do SIWZ.  

 

§2 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu umowy wynosi: 

netto: ………………. zł (słownie: …………………………. złotych), która powiększona 

o podatek VAT w stawce ………%, tj. ……………….. zł, daje kwotę            

brutto:…………….zł (słownie: ……………………………………)  

2. Przedmiot umowy jest objęty stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie 

obowiązujących w dniu podpisania umowy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wymienioną w ust. 1 cenę, w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania przez zamawiającego faktury VAT, po faktycznym odbiorze przedmiotu 

umowy, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony,                                

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie rachunku w formie 
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faktury VAT, wystawionego na Zamawiającego.  

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.  

 

§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy - do dnia 16.07.2018 r. 

 

§4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem 7 dniowym                         

o dacie dostawy przedmiotu umowy. Upływ 7 - dniowego okresu przystąpienia do 

odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 3.  

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Odbioru przedmiotu 

umowy dokona Zamawiający (lub jego pełnomocnik) wraz z przedstawicielem jednostki 

OSP w Chotczy w obecności Wykonawcy (lub jego pełnomocnika).  

3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron i podpisany przez strony lub ich pełnomocników.  

4. W przypadku stwierdzenia usterek samochodu podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje 

się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru albo wymiany samochodu na wolny od 

usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie 

nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas 

odbioru usterkach, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień 

umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie 

odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem, w ciągu 14 dni od daty odbioru 

albo do wymiany samochodu na odpowiadający opisowi przedmiotu umowy, gdyby 

dokonanie zmian okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.                 

W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień 

umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

6. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu odbędzie się w ciągu 1 dnia 

roboczego, w terminie i miejscu określonym w protokole odbioru przez pełnomocników 

zamawiającego i wykonawcy.  

 

§5 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

1. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:  

a) kartę pojazdu,  

b) instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń,  

c) książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej                              

i elementów wyposażenia samochodu,  
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d) aktualne badanie techniczne,  

e) świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą CNBOP (jeśli jest 

wymagane – lub informacja potwierdzająca zwolnienie z obowiązku posiadania 

świadectwa dopuszczenia dla oferowanego samochodu), 

f) inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego.  

 

§6 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie 

nowy z datą produkcji podwozia rocznika min. 2018 i z datą zabudowy pożarniczej                  

z roku 2018, wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz 

osób trzecich jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem             

i będzie dopuszczony do ruchu na terenie RP.  

2. Na samochód, zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu wykonawca udziela 

.......... miesięcy gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez 

zamawiającego protokołu odbioru samochodu.  

3. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte 

materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również 

kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

4. W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia 

wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wskazany przez Wykonawcę. Rozpoczęcie 

naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od 

Zamawiającego. Za czas 7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, 

bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia 

samochodu do serwisu wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie 

można usunąć w siedzibie Zamawiającego – koszty przemieszczenia samochodu do                  

i od serwisu poniesie Wykonawca.  

6. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji 

wydłuży się o czas trwania naprawy.  

7. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne podwozia, silnika, zabudowy 

pożarniczej i wyposażenia samochodu, 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.  

8. Po okresie gwarancji i rękojmi, serwis podwozia, zabudowy pożarniczej                                  

i wyposażenia będzie prowadzony przez wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń 

użytkownika samochodu.  

9. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku 

eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w przedmiocie umowy a Zamawiający 

posiada uprawnienia z tytułu rękojmi za te wady w okresie ………………. miesięcy od 

daty odbioru robót. 

 

§7 

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA LUB ZMIANY UMOWY 
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1. Zakres zmian niniejszej umowy dopuszczalnych przez ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim  

uzyskaniu jego zgody w następujących przypadkach:  

1) działania siły wyższej,   

2) przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizacje dostaw, a które nie mogły 

być racjonalnie przewidziane przez kompetentnego WYKONAWCĘ lub 

 ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia uwzględniająca jednak wydatkowanie 

środków zabezpieczonych na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym oraz 

zapewniająca terminową realizację projektu (zadania), 

4) w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia 

sprzętu (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) umowę można zmienić co 

do rodzaju/typu/modelu sprzętu, pod warunkiem, że urządzenie/urządzenia będą nowszą 

wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część 

parametrów i pozostałe parametry bez zmian, 

5) szczególnie uzasadniane zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji 

przedstawionej w ofercie wynikające z procesu projektowania i zabudowy samochodu                  

ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego,  

2.  Zmiana umowy możliwa jest także w następujących przypadkach: 

1)  zaistnienia omyłki pisarskiej, 

2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację zamówienia, 

3) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji. 

3. Zmiany umowy określone w ust. 1 i 2 nie będą skutkować zmianą ceny umowy, ani 

naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron 

umowy.  

 

§8 

KARY UMOWNE 

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań                              

za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

 za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych                              

od Wykonawcy – 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1;  

 za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy do odbioru w stosunku do uzgodnionego               

w umowie – 0,5 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli 

opóźnienie przekroczy 3 tygodnie zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku 

zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić wykonawcy kosztów, jakie poniósł on 

w związku z realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od umowy wymaga pod 

rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie zamawiającemu w ciągu 

7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy                           

3 tygodnie; 

 za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 

 0,5 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; postanowienia 

wymienione w pkt 2 stosuje się odpowiednio. 
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b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

– 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1;  

 za opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w stosunku                               

do uzgodnionego w umowie – 0,2 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 3 tygodnie Wykonawca ma prawo odstąpić 

od umowy i żądać od Zamawiającego pokrycia poniesionych w związku z realizacją 

umowy, rzeczywistych strat finansowych; odstąpienie od umowy wymaga pod 

rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie Wykonawcy w ciągu 7 

dni od daty, w której opóźnienie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy 

przekroczy 3 tygodnie;  

 za niedotrzymanie terminu płatności w stosunku do uzgodnionego w umowie – 

odsetki ustawowe; 

2. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej 

wymienionych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych                                     

z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy. 

 

§9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie 

oświadczają, że poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Umowę sporządzono w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy 

 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy; 

2. Opis przedmiotu zamówienia; 

  

 

 

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

   Zamawiający        Wykonawca  

 

 

 

 ………………………………… 

           Kontrasygnata Skarbnika Gminy  


