Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr ...............
zawarta dnia ……………….. pomiędzy:
1. Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Dopiewie, ul. Szkolna 21, powiat poznański,
województwo wielkopolskie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000017559, NIP
777-213-68-78 , REGON 631040241
zwaną w treści umowy Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Prezesa – Pawła Jurgę
przy kontrasygnacie Skarbnika – Marcina Stróżyka,
a
2. …………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………….
NIP:....................................
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.
zm.)
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dopiewo.
§2
1. Dostawa obejmuje dostawę średniego samochodu specjalnego ratowniczo –
gaśniczego z napędem 4x4 (dalej Samochód), przeznaczonego na cele związane z
ochroną przeciwpożarową.
2. Wykonawca oświadcza, że samochód fabrycznie nowy.
3. Wykonawca oświadcza, że samochód posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 roku zmieniające rozporządzenie 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 2010 r. Nr
85 poz. 553), w dniu odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
SIWZ
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie :…………………..
2. Integralną część umowy stanowią :
1. formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ,
2. szczegółowe parametry oferowanego pojazdu – załącznik nr 5 do SIWZ.

§4
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność
Zamawiającego samochodu ratowniczo-gaśniczego, będącego przedmiotem niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zapewni transport lub poniesie koszty transportu samochodu
ratowniczo-gaśniczego do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca dokona ubezpieczenia samochodu i jego wyposażenia w pełnym
wymaganym zakresie na czas konieczny do przetransportowania z siedziby Wykonawcy
do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem przez
przedstawicieli Zamawiającego do czynności odbiorowych i ich wykonywaniem.
5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego przedstawicielstwa
handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będzie to pokrycie, bądź refundacja
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną wynikającą z
przepisów dotyczących sprowadzenia pojazdów wyprodukowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru
techniczno - jakościowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia.
3. Odbiór techniczno - jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie, o
którym mowa w ust. 1.
4. Odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy dokona przedstawiciel
Zamawiającego w obecności, przedstawiciela Wykonawcy.
5. Protokół odbioru techniczno - jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach
i podpisany przez każdą ze stron dokonujących odbioru.
6. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno - jakościowego nie stwierdzi się usterek, lub jeśli
zostaną one usunięte natychmiast, strony będą mogły przystąpić bezzwłocznie do
odbioru końcowego.
7. W przypadku opisanym w ust. 6 w dniu odbioru techniczno - jakościowego zostanie
sporządzony protokół odbioru końcowego.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wówczas zastosowanie znajdą postanowienia
ust. 9-12.
9. W przypadku opisanym w ust. 8 zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
usterkach lub odstępstwach w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany
przez strony dokonujące odbioru. W protokole tym strony ustalą termin odbioru
końcowego nie dłuższy niż 7 dni.
10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
11. Odbioru końcowego dokona przedstawiciel Zamawiającego, w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
12. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany
przez każdą ze stron dokonujących odbioru.

13. Wykonawca przeprowadzi wymagane szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego
przedmiotu umowy dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego w dniu odbioru końcowego.
§7
1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni podstawowy personel, za
którego kwalifikacje ponosi całkowitą odpowiedzialność.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym
personelem, oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań
związanych z zatrudnieniem personelu.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, kwotę
ryczałtową w wysokości ……………zł netto powiększonego o podatek VAT.
Kwota brutto wynosi ………… zł (słownie: ……………………………….).
2. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, płatna przelewem na rachunek
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Jako datę zapłaty faktury strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§9
1. Strony umowy postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz
rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ………………….
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta
na okres dłuższy niż ten zaproponowany w ofercie, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu pożarniczego objęte
gwarancją świadczyć będzie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
5. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach
udzielonej gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych oraz
koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca;
6. Zasady eksploatacji i konserwacji samochodu zostaną określone w przekazanej przez
Wykonawcę "Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji samochodu jest zbiorem szczegółowo
opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych
gwarancją.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji
mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W
szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się
mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami
eksploatacji.
10. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez
Wykonawcę sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony
Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad uniemożliwiających używanie
pojazdu zgodnie z przeznaczeniem - w ciągu 24 godzin.
12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym
pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem
możliwości technicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu
będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci usunięcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub
potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Usunięcie
wad lub usterek w tym trybie nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z
gwarancji lub rękojmi.
14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem
Wykonawcy i Zamawiającego.
15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
17. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na
wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem
okresu gwarancji lub rękojmi.
18. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się
do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to
technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia
wady lub usterki.
§ 10
1. Zlecenie wykonania części dostawy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców jakby to były działania własne.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 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.

§ 11
1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień treści zawartej
umowy.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację;
b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy
zaakceptował Zamawiający;
c) zasad dokonywania odbioru.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą, który zawiera:
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.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są
niżej wymienione okoliczności:
a) zmiana obowiązujących przepisów prawa;
b) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania dostawy.
6. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy;
b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron
umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego
brutto;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
c) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
d) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;
e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przysługującego
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;
f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
przysługującego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za każdy dzień
zwłoki;
2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej
Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.
3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie
od kar umownych, dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie układowe z jego
wierzycielami, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej
2. Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 15
Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze
polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
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