ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA NR : ………. /2020
na dostawę
Zawarta w dniu …………… w Kowalach Pańskich Kolonii pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowalach Pańskich
z siedzibą Kowale Pańskie Kolonia 57, 62-704 Kawęczyn
REGON 310354548, NIP 6681666699
KRS 0000165566
reprezentowaną przez:
Piotra Szalewskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Łukasza Mili
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….
Z siedzibą ………………………………………………………………………………
REGON ……………., NIP …………………. ,
reprezentowanym przez:
………………………………………………….,
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), została
zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Kowale Pańskie
marki…………….…………… model ……………….…….. w ramach zadania pn.: „Zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach
Pańskich”
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydania mu samochodu
strażackiego określonego w ust 1 o parametrach technicznych
i warunkach
minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy, 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.
Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa
i
płynów eksploatacyjnych oraz kompletną dokumentacją wymienioną w § 5 umowy.

§2
Termin realizacji umowy
1. Realizacja niniejszej umowy rozumiana jako dostarczenie przez wykonawcę przedmiotu umowy
Zamawiającemu, nastąpi w terminie 30.11.2020r.
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§3
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:
Kwota netto: ……………………zł (słownie:………………………………..złotych)
Podatek VAT ……% w wysokości ………………..zł
Kwota brutto: …………………zł (słownie:…………………………………złotych)
Zamawiający zapłaci wykonawcy wymienioną w ust. 1 cenę w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury, po faktycznym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym
protokołem odbioru podpisanym przez obie strony oraz przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa
w § 4 ust. 8 umowy.
Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
w
……………………..……………….……………………………….(nazwa
banku)
nr
……………………………………………………………………….(nr rachunku).
Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez
Wykonawcę powinna zawierać oświadczenie (lub dowód zapłaty) Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowaną dostawę. Oświadczenie powinno
zawierać zastawienie kwot, które były należne Podwykonawcy.
W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub nie przedłożenia oświadczeń lub dowodów,
o których mowa w ust. 5 Zamawiający wdraża postepowanie określone w art. 143 c PZP.
§4
Odbiór przedmiotu umowy
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu niekompletnego/ niesprawnego.
Odbiorowi faktycznego podlegać będzie kompletny pojazd. Odbioru dokona komisja
w skład której wchodzić będzie co najmniej 6 przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór pojazdu
odbywa się w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy
polegać będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy
i potwierdzeniu kompletności
wyposażenia zgodnie za stanem oraz specyfikacją,
a także poprawnością montażu
sprzętu.
Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia
odbioru przedmiotu umowy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Protokół odbioru dla
przedmiotu umowy zostanie sporządzony
w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy po czym zostanie podpisany przez strony.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie
odbioru, w tym także jeśli to okaże się konieczne zapewnienie noclegu dwuosobowej komisji
Zamawiającego wskazanej w ust. 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 2 egzemplarzach, po jednej
dla strony oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli tych stron. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
W przypadku gdy, Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek,
o
których mowa w ust. 6 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania
zgodny z ust. 3 i 4.
Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadzą na własny koszt szkolenie z kompleksowej
obsługi przedmiotu umowy. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru lub maksymalnie do 14 dni od
dnia odbioru. W szkoleniu uczestniczyć będą minimum 3 osoby ze strony Zamawiającego. Z
przeprowadzonego szkolenie zostanie sporządzony protokół wraz z wykazem osób przeszkolonych.

§5
Dokumentacja techniczna
1. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) kartę pojazdu,
b) instrukcje obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń, schemat
instalacji elektrycznej.
c) książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej
i
elementów wyposażenia samochodu,
d) aktualne badanie techniczne
e) inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego,
f) kopię świadectwa dopuszczenia CNBOP zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2007r., nr 143, poz.
1002) poświadczoną za zgodność
z oryginałem dla pojazdu oraz elementów
wyposażania pojazdu, na które jest ono wymagane prawem,
g) wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na terenie całego kraju,
h) harmonogram przeglądów pojazdu.
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§6
Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy (zgodnie ze
złożoną ofertą, nie krócej niż na 24 miesięcy i nie dłużej niż na 36 miesięcy) od daty podpisania
przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego dostawy.
Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów,
właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia
samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.
Wykonawca gwarantuje w okresie wskazanym w ust. 1 dokonywać będzie napraw gwarancyjnych
(usługa oraz materiały eksploatacyjne) bezpłatnie.
W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Rozpoczęcie naprawy będzie
wykonywane w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 3 dni
strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od
pracy.
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.
W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o
czas trwania naprawy.
Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji
niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
Podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji stanowi w całości niniejsza umowa.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, tj.
……………….. zł w formie …………………………. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się na cały okres jej trwania w formie lub formach
obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych i wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna,
Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez zamawiającego za
należycie wykonane (odbiór końcowy przedmiotu umowy bez usterek) wnieść najpóźniej w ciągu 20
dni lecz nie później niż w dniu, w którym upływa ważność dotychczasowego zabezpieczenia, nowe
zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (z tytułu
właściwego i terminowego usunięcia wad) w wysokości 30% dotychczasowego zabezpieczenia w
formie lub formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, chyba że pierwotne
zabezpieczenie obejmuje również cały okres rękojmi za wady.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców ( jeśli dotyczy) następujące dostawy:
...........................................................................................................................................
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
w terminie 7 dni
od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14
dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od
dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.
5. Umowa na wykonawstwo dostaw z Podwykonawcą/ami musi zawierać w szczególności:
• zakres czynności powierzony Podwykonawcy prac/dostaw/usług objętych umową,
• kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu prac
wynikająca z oferty Wykonawcy,
• termin wykonania prac lub dostaw objętych umową wraz z harmonogramem harmonogram prac musi być zgodny z harmonogramem prac Wykonawcy,
• termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy
• w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony
w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż
termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres
zlecony Podwykonawcy).
Brak któregokolwiek z tych elementów umowy z Podwykonawcami będzie traktowane jako rażące
naruszenie przepisów przez Wykonawcę i upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostawy zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem

są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o
wartości mniejszej niż 9 000,00 zł.
7. Umowa pomiędzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierać zapisy określone w
ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawców.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany umowy.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Pod wykonawcy jak za swoje własne.
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§9
Uprawnienia do odstąpienia lub zmiany umowy
W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tej okoliczności.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach ustawy Prawo
zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści złożonej oferty na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia
podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku bankowego,
2) zmiany finansowania zamówienia,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
4) zmiany związane z podwykonawstwem,
5) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie
wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
6) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ
i ofertą.
Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego
uzasadnienia dla jej wprowadzenia.
Każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na
dzień doręczenia drugiej stronie jeżeli:
a) Druga strona popełni jakiekolwiek rażące naruszenie postanowień tej umowy.
b) Rozpocznie się postępowanie likwidacyjne drugiej strony.
c) Druga strona zaprzestanie działalności gospodarczej.

§ 10
Kary umowne
1. Strony umowy stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej
umowy są niżej wymienione kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15 % ceny
wskazanej w § 3 ust. 1,
b) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie - 0,5%
ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; w stosunku do

wyznaczonego terminu 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.
c) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 1% ceny
wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienia w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej po prawidłowo zgłoszonej usterce – 1
000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty należnej mu z tytułu naliczonych kar z
wynagrodzenia wykonawcy, umniejszając wartość wystawionej przez wykonawcę faktury.
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§ 11
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Strony umowy będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć ewentualne spory w sposób polubowny w
drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia, spory wynikające z niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy
o ochronie danych osobowych.

§ 12
Osoby do kontaktu:
1.
Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………… (tel. …., e-mail ….) jako osobę
Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.
2.
Wykonawca wyznacza Pana/Panią ………………………………..… (tel. …., e-mail …..) jako
osobę do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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