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Załącznik Nr1 do SIWZ OSP.ZP.1.2020 
Istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA NR ………….(projekt) 
 
zawarta w dniu ...............................................  
pomiędzy 
Stowarzyszeniem „Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie”, ul. Niemodlińska 69, 46-073 
Chróścina, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000034265, NIP: 9910242816, REGON: 531549255 reprezentowanym przez 
Krzysztofa Berka Prezesa Stowarzyszenia, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji 
zwanym dalej: „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

 
……………………………. 
NIP: Regon: ....................  
KRS/CEIDG: ......................................................................  
- zwaną umowy dalej: „WYKONAWCĄ”, 
reprezentowaną przez: 
……………… 
 

łącznie zwani Stronami 

o następującej treści 
 
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Przedmiot umowy, o którym mowa w  § 2, współfinansowany jest ze środków budżetu 
Gminy Dąbrowa i uzyskanych dotacji (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń) i winien posiadać 
uzgodnione oznakowanie, zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy w ilości 1 szt. o parametrach technicznych i 
warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z opisem 
zawartym w ofercie, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie 
wcześniej niż w 2020 r. 

3. WYKONAWCA, na prośbę ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego informowania 
go o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji 
przedmiotu umowy. 

4. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa. 
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§ 3 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto:........... zł(słownie: ......... zł), w tym:  
1) Wartość netto wynosi: ………….........………............... zł,  
2) Stawka podatku VAT …... % wynosi: ..............………………..... zł. 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto dostawy przelewem, w ciągu 28 dni  
od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy w niej wskazany. Podstawą  
do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół 
odbioru faktycznego. 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 20.11.2020 roku. 
 

§ 5 
INSPEKCJA PRODUKCYJNA 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja 
odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY i dokonana zostanie przez 1 przedstawiciela 
ZAMAWIAJĄCEGO, 1 przedstawiciela GMINY DĄBROWA, w obecności co najmniej 1 
przedstawiciela WYKONAWCY. W trakcie inspekcji ustalona zostanie szczegółowy termin i 
zasady odbioru pojazdu. 

2. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia 
inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach,  
po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE 
1. Odbiór techniczno-jakościowy oraz faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się  

w siedzibie WYKONAWCY; 
2. Odbioru faktycznego oraz techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona  

komisja, w skład której będzie wchodziło minimum 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w 
obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór faktyczny przedmiotu 
umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu 
kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. 
Protokół odbioru faktycznego dla każdego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 3 
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i 
WYKONAWCY i GMINY DĄBROWA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 
WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia 
odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego przedmiotu umowy z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie 
elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: e-mail: ospchroscina@gmail.com 
WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających 
dokonanie odbioru. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA 
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy  
na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 
usterkach w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i 
GMINY DĄBROWA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie 
narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek,  
o których mowa w ust. 3, odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok 
postępowania odbywać się będzie zgodnie z ust. 2. 

5. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie 
z obsługi oraz podstawowego serwisu przedmiotu umowy, które odbędzie się w siedzibie 
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WYKONAWCY w terminie odbioru faktycznego dla min. 3 osób, zgodnie z potrzebami 
ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób 
przeszkolonych, zostanie sporządzony dla każdego przedmiotu umowy w 3 egzemplarzach, 
po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez 
przedstawicieli stron.  

6. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO  
podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych, a 
także szkolenia obciążają WYKONAWCĘ. 

 
§ 7 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU w dniu odbioru 
faktycznego:  

1)instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, 
2)książki gwarancyjne w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy, 
3)dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy, 
4)kopie świadectw dopuszczenia na pojazd i wyposażenie (podlegające dopuszczeniu), 
5)wykaz dostarczonego sprzętu, 
6)wykaz punktów serwisowych pojazdu na terenie kraju.  

 
§ 8 

GWARANCJA 
1. WYKONAWCA udziela ……. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy o parametrach 

technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ wraz 
z opisem zawartym w ofercie, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.  

2. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą  
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają 
zgłoszenie usterki w formie faksu. W szczególnych warunkach, gdy WYKONAWCA nie 
będzie mógł dotrzymać terminu 14 dni na naprawę, warunki szczegółowe naprawy ustali 
indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM, sporządzając na tę okoliczność protokół  
z ustaleń wraz z określeniem nowego terminu wykonania naprawy, którego niedotrzymanie 
będzie wymagało naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 6. Protokół zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia do naprawy przedmiotu 
umowy, do momentu odebrania sprawnego z naprawy. 

5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu 
umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczenie dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób  
i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ. 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 
indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych dla przedmiotu umowy przez 
minimum 15 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
1. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu ustalonego 

w § 4 umowy, WYKONAWCA zapłaci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO za każdy dzień opóźnienia, 
karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 
30%, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty, na podstawie noty 
obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami 
umowy. 

2. W sytuacji nienależytego wykonania umowy, w szczególności w sytuacji wykonania 
przedmiotu umowy niezgodnie ze specyfikacją, WYKONAWCA zapłaci na rzecz 
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ZAMAWIAJĄCEGO karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto za 
każde naruszenie specyfikacji, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty.  

3. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo 
odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku 
ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany do zwrotu WYKONAWCY kosztów, jakie 
WYKONAWCA  poniósł w związku z umową.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i ma być 
dokonane poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Prawo do odstąpienia  
od umowy przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 5 dni od dnia, w którym 
opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego 
stronie, zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 25 % 
wartości netto umowy.  

6. 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. 

7. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 9 ust. 3, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień opóźnienia 
w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, , na podstawie noty obciążającej 
wystawianej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń zastrzeżonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.  

9. W sytuacji niewykonania przedmiotu umowy w terminie najpóźniej do dnia 18.12.2020 r., i 
koniecznością zwrotu uzyskanej przez Zamawiającego którejkolwiek z  dotacji, określonej w 
§ 1 umowy Wykonawca nie będzie mógł dochodzić spełnienia świadczenia -  żądać zapłaty 
ceny. 

 
§ 10 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają,  

że poddadzą go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy w Opolu. 
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy. 
 

§  11 
ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 144 § 1 ust. 1 pkt 1-6 PZP.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytów lub 
pożyczek na realizację niniejszej umowy.  

3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okazało się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy. W 
taki wypadku Strony umowy zobowiązują się zastąpić postanowienie umowne uznane za 



5 

nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem postanowieniem, realizującym 
możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlający pierwotną intencję Stron 

4. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
5. Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim.  
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

WYKONAWCY, oraz 2 dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe – opis techniczny dla fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3. Oferta Wykonawcy. 


