
         Załącznik nr 5 do SIWZ 

INW.271.1.5.2016 

 

UMOWA NR  ……./2016 
 

zawarta w dniu ……………2016 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce  

NIP  862-157-63-44 Regon 830 409 608; reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza 

Modliborzyc, zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………NIP……………………………… Regon……………………….. 

(adres) 

zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: ………………………..…………………………………  

 

§ 1 

1. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: 

"Dostawie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach" 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu nowego, średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego  marki …………………….................., zwanego w treści umowy „Przedmiotem 

umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi 

załącznik do umowy. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 2 musi być fabrycznie nowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione                             

w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,  a jakość sprzętu odpowiada powszechnie 

obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju. 

5. Prawa własności do sprzętu przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

6. Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy stanowiący jego 

własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie toczy 

się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego 

przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich 

roszczeń osób trzecich. 

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów 

eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu). 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia …………..2016 r. 

2. Termin realizacji umowy zostanie zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się w terminie, o którym 

mowa powyżej. 

3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest pozytywny protokół zdawczo-odbiorczy,  o 

którym mowa w § 6. 

4.  Wszelkie koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili zakończenia odbioru ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ..................... zł brutto 

(słownie:...............................................................................................................................................

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



 w tym: 

- wartość netto …………………..….. zł, 

- podatek VAT .......... % …………………… zł, 

 wynikającej z przyjętej oferty w przetargu nieograniczonym. 

2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności 

należny podatek VAT. 

§ 4 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

banku …………………………………………………nr  ………………………………. na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury  VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie 

pozytywny protokół odbioru. 

2. Termin płatności – do  30 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu  faktury wraz z protokółem 

odbioru dostawy. 

3. Fakturę należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarną w Modliborzycach, ul. Gołębia 4, 23-310 

Modliborzyce, NIP 862-15-93-851, Regon 431209321 oraz zamieszcza zapis informacyjny  

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach". 

§ 5 

 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie  – Pan/Pani  

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

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą będzie - Pan/Pani 

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

§ 6 

 

1. Zamawiający dokona odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy siedzibie 

Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i powiadomieniu 

o jego dacie  – strony dopuszczają zawiadomienie w formie wiadomości e-mail. 

2. Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy. 

3. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i 

załączyć do protokołu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i korzystania z pojazdu.  

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu na przedmiot umowy pełen pakiet ubezpieczeń OC, AC, 

NW na okres 12 miesięcy. 

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki ilościowe, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

 2) jeżeli wady lub braki nie mogą być usunięte, a: 

 a) nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy. 

6. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy lub braków ilościowych, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub uzupełnienia 

stwierdzonych braków ilościowych - nie później niż w terminie 21 dni liczonych od dnia 

otrzymania zgłoszenia wadliwej dostawy lub stwierdzenia braków ilościowych. 

7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu ratowniczo – gaśniczego, zostanie 

przeprowadzane przez Wykonawcę, w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

8. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa. 

9. Najpóźniej w dniu odbioru samochodu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące 

dokumenty: 

 1)Instrukcji obsługi do samochodu, zabudowy pożarniczej oraz zamontowanego wyposażenia, 



2) Aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie 

przeciwpożarowej dla samochodu oraz dla sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie 

pojazdu, dla  których jest ono wymagane, 

3) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z 

ustawy „Prawo  o ruchu drogowym”, 

 4) książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia, 

 5) świadectwo homologacji pojazdu, 

 6) wszelkie inne dokumenty wymagane prawem w tym m.in. ubezpieczenie OC, AC, NW na 

pierwsze 12 miesięcy. 

10. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w języku 

polskim. 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, która wynosi …… 

miesiące na cały przedmiot zamówienia. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

przedmiotu umowy w terminie 21 dni, liczonych od dnia zgłoszenia. 

3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu ratowniczo – gaśniczego wykonywane 

będą przez Serwis Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. 

4. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że dokonanie naprawy nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na własny koszt i ryzyko do 

punktu serwisowego. 

5. Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne 

materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres gwarancyjny. 

6. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje wszelkie 

koszty naprawy przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego  z tego wynikającą. 

7. Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie 

wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest używać do naprawy 

wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją producenta sprzętu. 

9. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny, co najmniej przez 10 lat od daty 

przekazania sprzętu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy, 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie. 

11. W przypadku gdy niemożliwe będzie dokonanie naprawy sprzętu w terminie, o którym mowa w 

ust. 10 lub wymiana sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy w terminie, Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż 

podlegający naprawie, który pozostanie u Zamawiającego do czasu dokonania naprawy lub 

wymiany na nowy. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  

wynagrodzenia ryczałtowego brutto w kwocie ………………. w formie ………………… 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i zostanie 

zwrócona: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia tj. po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 



b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia 

tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi 

odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

§ 9 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej części, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 pkt.1, z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

2) w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia  w 

razie nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2. 

 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z 

wynagrodzenia  z tytułu realizacji niniejszej umowy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

§ 10 

 

1. Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiejkolwiek formie, zbycia bądź 

obciążenia wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od Zamawiającego na 

podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Postępowanie niezgodne z powyższym zapisem nie wiąże 

Zamawiającego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi 

reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:                                                                                                        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


