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Nr sprawy OSP/1/2016 
Załącznik nr 4 do siwz 

WZÓR  UMOWY  
  
 W dniu ……………….. 2016 roku w Szczecinie pomiędzy: 
Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Wołczkowie, ul. Lipowa 17 b, 72-003 Wołczkowo, NIP: 
………………., zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez  
Prezes: Jan Suszczyński 
Członek Zarządu: Krystyna Koler 
  
a 
……………………………………….. 
  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
  
  

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY  

  
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia ……….. 2016 r., sprawa nr …….. nr ogłoszenia 
………., Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:    „Dostawa nowoczesnego 
wozu poŜarniczego z systemem radiokomunikacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
Wołczkowo”, zgodnie z ofertą z dnia ……………… 2016 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu samochód poŜarniczy z 
systemem radiokomunikacji, zwany dalej „samochodem” o parametrach technicznych 
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym zgodnie ze złoŜoną przez 
Wykonawcę ofertą (uwzględniającym dane techniczne zaoferowane przez Wykonawcę).  

3. W ramach niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy, jako sprzedającego naleŜy 
takŜe:    

1) wydanie samochodu po odbiorze przez Zamawiającego, w terminie, 
2) przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi samochodu dla przedstawicieli 

Zamawiającego – dla grupy 12 – 20 osób. 
4. Zakup realizowany jest w ramach zadania pn. „Zakup nowoczesnego wozu poŜarniczego 

z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną Wołczkowo” w ramach 
Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, 
Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu  w ramach umowy z dnia 31.08.2016 Nr 
RPZP.03.04.00-32-B004/16 

§ 2. 
CENA I WARUNKI ZAPŁATY  

  
1. Cena brutto samochodu z systemem radiokomunikacji wynosi: ………………. zł brutto  

(słownie: …………………………………………….. złotych, /100). 
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2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z 
wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności: koszty wykonania samochodu zgodnie  
z umową, koszty inspekcji techniczno–jakościowych i wszelkich formalności 
administracyjnych, podatki, koszty szkolenia, koszty serwisu i ewentualnych napraw 
gwarancyjnych oraz objętych rękojmią jakości, ryzyko Wykonawcy związane z 
wykonaniem niniejszej umowy, a takŜe wszelkie koszty których Wykonawca wcześniej 
nie przewidział. 

3. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru, o 
którym mowa w § 4 ust. 6 i 7.  

4. Zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dokonania odbioru 
samochodu, jednakŜe przed zapłatą ceny Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie 
obsługi samochodu (do czasu dokonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający 
wstrzymuje się od dokonania zapłaty a Wykonawcy nie przysługuje roszczenia o zapłatę 
odsetek za opóźnienie w zapłacie). 

5. Zapłata następuje z chwilą obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze VAT. 
7. Faktura VAT zostanie wystawiona dla Zamawiającego: Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

Wołczkowo. 
  

§ 3. 
TERMIN REALIZACJI  

  
1. Wykonawca wykona samochód i umoŜliwi Zamawiającemu jego odbiór zgodnie z § 4 

ust. 6 i 7 w terminie do 31 stycznia 2017r. Na zasadzie przewidzianej w art. 473 § 1 
Kodeksu cywilnego Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za terminowe 
wykonanie umowy, nawet jeŜeli nieterminowe wykonanie umowy byłoby następstwem 
okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności 
związanych z dostępnością na rynku urządzeń, materiałów lub części niezbędnych do 
wykonania umowy, warunkami rynkowymi, rzetelnością osób i podmiotów z których 
usług korzysta przy wykonaniu umowy, warunkami pogodowymi, czy okolicznościami 
organizacyjnymi (odpowiedzialność za opóźnienie).   

2. JeŜeli opóźnienie w odbiorze samochodu w terminie wskazanym w ust. 1 przekroczy 7 
dni, Zamawiający ma prawo, bez wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, odstąpić 
od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca  poniósł w związku z umową. Odstąpienie od 
umowy wymaga, pod rygorem niewaŜności, złoŜenia przez uprawnionego 
odpowiedniego oświadczenia pisemnego.   

  
§ 4. 

INSPEKCJE, ODBIORY, DOSTARCZENIE SAMOCHODU I SZKOLE NIE  
  
1. Inspekcja techniczno – jakościowa, poprzedzająca odbiór samochodu, zostanie 

przeprowadzona u Wykonawcy lub w miejscu wykonania samochodu, po zakończeniu 
jego produkcji. Inspekcji techniczno – jakościowej samochodu dokona 4 przedstawicieli 
Zamawiającego. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do 
przeprowadzenia inspekcji techniczno – jakościowej, nie później niŜ na 7 dni 
kalendarzowych przed terminem inspekcji.  
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2. W czasie inspekcji techniczno – jakościowej sprawdzona będzie zgodności wykonania 
samochodu z umową, jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego 
poszczególnych urządzeń oraz zgodność ilościowa wyposaŜenia i kompletności 
dokumentacji (zgodnie z procedurami odbioru określonymi  w normie PN-EN 1846-2). 

3. Z inspekcji techniczno – jakościowej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, 
po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas inspekcji techniczno – jakościowej, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany samochodu na nowy, wolny 
od wad i usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 
wadach  i usterkach wskazujący termin ich usunięcia lub wymiany samochodu. Protokół 
ten zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, 
Zamawiającego. Postanowienie to nie narusza postanowień dotyczących terminu 
wykonania umowy wskazanego w § 3 ust. 1, kar umownych i prawa odstąpienia od 
umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas inspekcji techniczno-jakościowej, w 
terminie wskazanym w protokole o stwierdzonych wadach   i usterkach odbędzie się 
kolejna inspekcja techniczno-jakościowa.  

6. Po pozytywnej inspekcji techniczno – jakościowej odbędzie się u Wykonawcy lub w 
miejscu wykonania samochodu odbiór samochodu. 

7. Odbioru samochodu dokona 5 przedstawicieli Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy. Protokoły odbioru samochodu zostaną sporządzone w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

8. W dniu dokonaniu odbioru samochód musi być zaopatrzony we wszystkie płyny 
eksploatacyjne o raz paliwo do maksymalnego poziomu.  

9. Szkolenie w zakresie obsługi samochodu dla grupy 12 – 20 osób odbędzie się u 
Zamawiającego w terminie 21 dni od dokonania odbioru samochodu. Na okoliczność 
przeprowadzenia szkoleń sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 
dla Wykonawcy i Zamawiającego, protokół zawierający imienny wykaz osób 
przeszkolonych. 

10. Koszty uczestnictwa wszystkich osób uczestniczących z ramienia Zamawiającego w 
inspekcji techniczno – jakościowej oraz w odbiorach (tj. koszty zakwaterowania, diety, 
koszty dojazdu na miejsce inspekcji techniczno-jakościowej i odbioru oraz powrotu do 
siedziby) ponosi Wykonawca. Zapłata tych kosztów następuje na podstawie 
wystawionych przez Zamawiającego rachunków lub not obciąŜeniowych w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia tych not Wykonawcy.    

11. W czasie realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do czasu inspekcji techniczno – 
jakościowej Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić dodatkowe inspekcje na etapie 
projektowania i wykonywania samochodu. Dodatkowe inspekcje odbywać się będą wg 
pisemnych ustaleń stron umowy. Koszty tych inspekcji ponosi Wykonawca zgodnie  z 
ust. 10. 

  
 
 

§ 5. 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

  
Najpóźniej przy odbiorze samochodu Wykonawca zobowiązuje się doręczyć 
Zamawiającemu: 
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1) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji samochodu (podwozia 
i zabudowy specjalnej) oraz kaŜdej pozycji wyposaŜenia – w trzech egzemplarzach 
pisemnych i w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej; 

2) ksiąŜkę gwarancyjną w języku polskim. 
  

§ 6. 
GWARANCJA I SERWIS  

  
1. Wykonawca udziela na dostarczony samochód:  

1) ….. letniej gwarancji jakości, której termin zaczyna biec w dniu odbioru 
samochodu, 

2) ….. letniej rękojmi, której termin zaczyna biec w dniu odbioru samochodu. 
2. Gwarancji oraz rękojmi podlega samochód (podwozie oraz zabudowa) łącznie z 

wyposaŜeniem.  
3. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady 

zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany 
jest przeprowadzić na własny koszt wszelkie wymagane dla samochodu przeglądy 
gwarancyjne.  

4. Zawiadomienie o wadzie lub konieczności wykonania przeglądu jest wysyłane w formie 
faksu na numer ……………………. lub po przez e-mail.  

5. W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy i naprawy (zabudowy specjalnej 
oraz podwozia) przeprowadzone będą w lokalu Zamawiającego samochodu przez 
autoryzowany serwis Wykonawcy. 

6. Zasady przeglądu gwarancyjnego określone są w instrukcji obsługi i konserwacji 
samochodu oraz ksiąŜce gwarancyjnej. Przeglądy te obejmują równieŜ wymianę na koszt 
Wykonawcy wszelkich środków i materiałów eksploatacyjnych, podlegających wymianie 
zgodnie z wymogami i zaleceniami instrukcji obsługi i konserwacji samochodu oraz 
ksiąŜki gwarancyjnej lub innych dokumentów dotyczących samochodu i urządzeń, 
którymi samochód jest zabudowany.  

7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności przemieszczenia 
samochodu z lokalu Zamawiającego do innego miejsca – w związku z wykonaniem 
czynności mających na celu usunięcie wad albo wykonanie przeglądu, których nie moŜna 
wykonać w lokalu Zamawiającego – przemieszczenia samochodu dokonuje się na koszt 
Wykonawcy. Zapłata kosztów następuje na podstawie rachunku lub noty obciąŜeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca przystąpi do usunięcia wady lub wykonania przeglądu w ciągu 48 godzin od 
momentu otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o wadzie albo zgłoszenia 
samochodu do przeglądu przez Zamawiającego i zobowiązany jest usunąć wadę lub 
wykonać przegląd nie później niŜ: 

1) usunięcie wady – w terminie 30 dni od zawiadomienia o wadzie, 
2) przegląd samochodu – w terminie 14 dni od zgłoszenia samochodu do 

przeglądu. 

Do czasu wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wady lub wykonania przeglądu nie 
wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŜe, na wniosek Wykonawcy przedłuŜyć 
terminy wskazane w ust. 8. 
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10. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie 
zastosowanie znajdują postanowienia zawarte instrukcję obsługi i konserwacji samochodu 
oraz w ksiąŜce gwarancyjnej. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
niniejszej umowy a postanowieniami instrukcję obsługi i konserwacji samochodu lub 
ksiąŜki gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

  
§ 7. 

ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

  
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % od 

ceny brutto samochodu wskazanej w § 2 ust. 1 tj. ..................................... zł w formie 
............... . Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwolniona w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, a 
pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% w terminie nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 2. 

2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy, w szczególności Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z 
zabezpieczenia celem zaspokojenia swoich roszczeń o zapłatę przewidzianych umową kar 
umownych, odszkodowania oraz wykonania czynności na koszt Wykonawcy. 

  
 § 8. 

W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę ciąŜących na 
nim na podstawie niniejszej umowy obowiązków, Zamawiający ma prawo do wykonania ich 
na koszt Wykonawcy bez upowaŜnienia sądu.  

 
§ 9. 

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE I ODSETKI  
  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za kaŜdy dzień opóźnienia w odbiorze samochodu przez Zamawiającego zgodnie z § 4 

ust. 6 i 7 w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,2% ceny brutto 
samochodu, jednakŜe nie więcej niŜ 20% tej ceny; 

2) za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych (usunięcie 
wady, wykonanie czynności serwisowej) – w wysokości 0,1% ceny brutto 
samochodu; 

3) za kaŜdy przypadek niespełnienia przez samochód parametru technicznego 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy to sytuacji, jeŜeli 
samochód taki w ogóle będzie mógł zostać odebrany przez Zamawiającego) – w 
wysokości 0,5% ceny brutto samochodu; 

4) za nieprzeprowadzenie szkolenia zgodnie z § 4 ust. 9 – w wysokości 1% ceny brutto 
samochodu; 

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania jej przez Wykonawcę – w wysokości  10% ceny brutto 
samochodu. 
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2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŜsza wysokość kar umownych 
Zamawiający moŜe Ŝądać odszkodowania przewyŜszającego te kary. 

3. Kary umowne, o których mowa w ustępach poprzedzających są niezaleŜne od siebie i 
kumulują się.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy uprawnienia Zamawiającego z tytułu kar umownych 
i odszkodowania pozostają nienaruszone. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowania  z ceny. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty. 
  

§ 10. 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWI ĄZUJĄCE PRAWO 

  
 Sprawy sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  

siedziby Zamawiającego.     
 

 § 11. 
ZMIANA UMOWY  

  
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i sporządzona będzie 

w formie aneksu. 
2.  Dopuszcza się dokonanie zmian umowy w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku wystąpienia siły wyŜszej lub innych niezawinionych przez Wykonawcę 

przeszkód wpływających na termin wykonania umowy, które nie mogły być racjonalnie 
przewidziane przez kompetentnego Wykonawcę w chwili składania oferty – dopuszcza 
się wydłuŜenie terminu wykonania umowy w odpowiednim zakresie;         

2) w przypadku obiektywnej niemoŜności zapewnienia wyposaŜenia samochodu 
odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu 
zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposaŜenia po zawarciu 
umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposaŜenia 
samochodu, pod warunkiem, Ŝe nowe wyposaŜenie będzie odpowiadało pod względem 
funkcjonalności wyposaŜeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub 
będą lepsze od pierwotnego; 

3) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod 
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego 
wyposaŜenia, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji 
przedstawionej z ofertą – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych  
w załączniku nr 1 przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych; 

4) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w 
zakresie obniŜenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 1 do umowy; 

5) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która 
umoŜliwi dostosowanie postanowień umowy lub samochodu i jego wyposaŜenia do 
nowych przepisów. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian umowy, o których umowa w ust. 2 niedopuszczalne 
jest, aby ich konsekwencją było zwiększenie ceny samochodu. 

4. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający 
podejmie decyzję w zakresie zmiany umowy mając na uwadze okoliczność czy zmiany 
proponowane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom jego oraz wymogom 



 

Projekt „Zakup nowoczesnego wozu poŜarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą 
StraŜ PoŜarną Wołczkowo” realizowany w ramach Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja 

do zmian klimatu 
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dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budŜetowym. 

  
  

 § 12. 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

  
1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W 

przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej 
strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie.   
W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na 
ostatni znany drugiej stronie adres uwaŜana jest za skutecznie doręczoną. 

2. Zawiadomienia przesłane w przypadkach określonych w umowie na numery faksów 
wskazane w umowie, uwaŜane są za skutecznie doręczone z chwilą ich wysłania 
(dowodem jest wydruk transmisji danych potwierdzający prawidłowe dokonanie 
transmisji), chyba Ŝe strona zawiadomi drugą stronę listem poleconym wysłanym za 
potwierdzeniem odbioru o zmianie numerów (zawiadomienie takie nie stanowi zmiany 
umowy). 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia i oferta przetargowa oraz wyjaśnienia uzyskane od Wykonawcy w toku 
badania oferty. 

4. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa  w ust. 3, 
nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień 
niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej strony.  
  
  
  
  
  ZAMAWIAJ ĄCY     WYKONAWCA  
  
  

 


