ZAŁĄCZNIK NR 5
WZÓR UMOWY

Oznaczenie/znak sprawy:
OSPObrzycko/ZP/2/2020

UMOWA
zawarta w dniu …....... roku w Obrzycku pomiędzy:
OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W OBRZYCKU z siedzibą w miejscowości Obrzycko, ul.
Strzelecka, nr 8 64 – 520 Obrzycko wpisaną pod numerem 0000078686 do Rejestru Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 634254735, NIP: 7871977428
które reprezentuje:
1. ___________________________
2. ___________________________
zwaną dalej „Zamawiającym” a
..........................................................................................................................................,
zwaną(ym) dalej Wykonawcą,
Niniejsza umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.:
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
kategorii 2 – uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Obrzycko ”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ, który wraz ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot
zamówienia, spełniający wymagania techniczno - funkcjonalne określone w SIWZ i złożonej
ofercie, które stanowią odpowiednie załączniki do niniejszej umowy, w terminie do dnia
……………… 2020 r., zaś Zamawiający zobowiązuje się w powyższym terminie odebrać
przedmiot umowy.
4. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania końcowego protokołu
zdawczo-odbiorczego przez obie strony.
§2
Cena i warunki płatności
1. Całkowita cena za dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 kategorii 2 – uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Obrzycko
wynosi: …………………………………………..zł brutto.
słownie: .....................................................................................................
wynagrodzenie netto wynosi…………… zł, podatek od towarów i usług (VAT) wynosi
………….... zł zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy.
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………….. w terminie do
30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną
fakturą VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony protokół odbioru
końcowego, zgodnie z § 5.
4. Określona w ust. 1 kwota brutto obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu
umowy.
§3
Osoby upoważnione do kontaktów
Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:
1. ze strony Wykonawcy:
………………….., tel. ……………………………………, e-mail ……………………..
2. ze strony Zamawiającego
a) ………………….., tel. ...…………………………........., e-mail: ....................
b) ………………….., tel.....…………………………............. , e-mail:.............….....
§4
Odbiór techniczno - jakościowy i faktyczny, wydanie przedmiotu umowy
1. Odbioru techniczno–jakościowego wraz z Odbiorem końcowym samochodu dokona 2
przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy, w ciągu
1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji
przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia,
jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności
ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno–jakościowego potwierdzone zostanie
sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek, Wykonawca
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od
wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony
protokół o stwierdzonych usterkach. po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. W protokole tym strony
ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar
umownych i możliwości odstąpienia od umowy.
4. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń
(wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli Zamawiającego (dla
minimum 4 osób), odbędzie się w uzgodnionym wcześniej terminie w siedzibie Zamawiającego
lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób
przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego
i Wykonawcy.
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§5
Dokumentacja techniczna
Do samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dołączyć pełną
dokumentację eksploatacyjną, instrukcje obsługi i serwisowania, z warunkami gwarancyjnymi
w języku polskim, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie rejestracji samochodu oraz obsługę,
konserwację i naprawę przedmiotu umowy (1 komplet w wydaniu papierowym).
§6
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela min. 24 miesięcy gwarancji na podwozie oraz min. 24 miesięcy gwarancji na
zabudowę pożarniczą, zwanej dalej „gwarancją”. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z
okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady
oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu
Zamawiającego, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
faktycznego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (uwag).
3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany – według
wyboru Zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów,
błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.
Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad
wykonania.
5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe,
nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na
zastosowanie części regenerowanych.
6. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem
usterek, które uniemożliwiają dostarczenie samochodu do Wykonawcy lub autoryzowanego
serwisu, wszelkie koszty przemieszczenia samochodu ponosi Wykonawca.
7. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy – ujawnione
w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego
za pośrednictwem faksu na lub poczty elektronicznej. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie
uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
8. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji
ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu
dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 7 terminie,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie
serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy
notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego
części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie
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wskazanym w tej nocie. Postanowienie tego ustępu ten nie narusza postanowień dotyczących kar
umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu
umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na
przedmiot umowy.
10. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony umowy
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie
strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą
osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie
Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko
Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości
kosztów wykonania ekspertyzy.
§7
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do
terminu ustalonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, może zostać zobowiązany do zapłaty
Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto
określonej w §2 ust. 1 umowy, jednakże nie więcej niż 20 % wartości umowy brutto, na podstawie
noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie, Zamawiający ma prawo
odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w ust. 3 za 3 dniowym uprzedzeniem. Zamawiający
nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku
z umową. Odstąpienie wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie
Zamawiającemu w ciągu 10 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy
przekroczy 2 tygodnie.
3. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia liczonego od ustalonej daty na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20 % wartości
umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, dopuści się opóźnienia w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego
w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, może zostać zobowiązany do
zapłaty Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia kary umownej w wysokości 0,1% wartości
brutto umowy, jednakże nie więcej niż 10% wartości brutto 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. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze VAT,
Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot niezapłaconych
w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez
Wykonawcę.
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§8
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej
umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§9
Zmiany umowy
1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: na
podstawie ustawy Pzp, na podstawie niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana może nastąpić w warunkach:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
b) w przypadku przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizacje dostawy, a które
nie mogły być racjonalnie przewidziane przez Wykonawcę lub Zamawiającego;
c) w zakresie rodzaju/typu/ modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia
sprzętu (np. zakończona produkcja)umowę można zmienić co do rodzaju /typu/modelu
sprzętu, pod warunkiem że proponowany sprzęt będzie posiadał parametry technicznoużytkowe nie gorsze niż przedstawione w ofercie;
d) w przypadku uzasadnionych zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do oferowanych,
wynikających z procesu projektowania i zabudowy samochodu ze szczególnym
uwzględnieniem zmian korzystnych dla Zamawiającego;
e) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację zamówienia;
f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferta przetargowa Wykonawcy
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3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z SIWZ
2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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