
 

UMOWA - projekt 

Nr ……………………….. 

z dnia ……………r. 

 

zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej „ustawą” pomiędzy:  

 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Grębocicach 

z siedzibą przy ul. Legnickiej 6, 59-150 Grębocice, NIP 692-22-61-568 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :  

Daniela Czajkowskiego – Prezesa,  

a  

………………………………………  

……………………………………...  

……………………………………...  

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :  

……………………. ……………….  

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego”.      

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wraz z dostawą jedną sztukę ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego - zgodnym z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do użycia zdeklarowanych w ofercie surowców i produktów. 

Szczegółowy opis samochodu określony został w ofercie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się nabyć w/w samochód za cenę i na zasadach określonych               

w niniejszej umowie oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



§ 2 

Terminy wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie …………………...  

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę z podatkiem VAT w wysokości ……….. zł 

(słownie: ……………………….  złotych 00/100) 

w tym: 

cena netto wynosi …………zł 

podatek VAT w wysokości ……% co stanowi kwotę ……. zł 

1.1. Fakturę należy wystawić na: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA UL. LEGNICKA 6, 

59-150 GRĘBOCICE,  NIP 6922261568 

1.2. Kwota zostanie zapłacona w formie przelewu na Konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od 

dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. 

1.3.    Dane  Wykonawcy:  

Bank:  

Nr konta:   

§ 4 

 Odbiór 

1. Odbiór pojazdu odbędzie się w dwóch etapach: 

1) odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie wykonawcy podczas którego wydana zostanie    

  dokumentacja niezbędna do jego zarejestrowania a w szczególności : 

a. Wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu, 

b. Karta pojazdu, 

c. Instrukcja obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

d. Książka gwarancyjna samochodu oraz wyposażenia, 

e. Kopia certyfikatu zgodności wystawionego przez CNBOP, 

f. faktura. 

Odbiór techniczno – jakościowy zostanie wykonany nie później niż 21 dni przed odbiorem 

faktycznym. 

2) odbiór faktyczny w siedzibie wykonawcy ustalony w dniu odbioru techniczno-jakościowego, 

nie później niż do ……………………...                     

W trakcie odbioru faktycznego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny  

             koszt obowiązkowego szkolenia przedstawicieli użytkowników w zakresie obsługi    

            odbieranego samochodu strażackiego.  

2. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

obie strony umowy.  



3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. 

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach. Ustęp ten nie 

narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

4. Protokół z odbioru techniczno-jakościowego stanowi podstawę wystawienia faktury.  

5. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 

obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

pojazdu. 

§ 5 

Gwarancja  

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód i występujące w nim wyposażenie ….    

      miesięcznej gwarancji oraz zapewnia bezpłatny serwis w okresie jej obowiązywania, zgodnie z    

      warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej, stanowiącej integralną część umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i 

zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z ofertą. 

3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

4. W okresie gwarancji naprawa samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez 

serwis Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Naprawy będą wykonywane w 

terminie 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Do czasu, o którym 

mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot 

umowy. 

2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1,0 % 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.  

3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2,0% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) Za nie dokonanie naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 5 ust. 4, 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0% wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  



4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte  w 

wyznaczonym terminie. 

5. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić 

od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z 

umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od 

daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 3 tygodnie. 

 

§7 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną, na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w 

Grębocicach ul. Legnicka 6 3 59-150 Grębocice. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 

umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do treści 

danych i możliwość ich poprawienia. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa zamówień publicznych, oraz  kodeksu cywilnego.  

2. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY: 


