Załącznik nr 6 do SIWZ
Numer sprawy: ....................

UMOWA NR ..................— WZÓR

Umowa zawarta w dniu ………………………………

roku w Kalwarii Zebrzydowskiej

pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
a …………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii
Zebrzydowskiej

spełniającego

wymagania

techniczne

określone

w

SIWZ

(zwanego

dalej

również:

„przedmiotem umowy").
2. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie powinien spełniać przedmiotu umowy znajdują się w załączniku
Nr 7 do SIWZ.
3. Postanowienia SIWZ wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną
część niniejszej umowy.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej dokumentacji
dopuszczającej pojazd do ruchu drogowego i uczestnictwa w akcjach pożarniczo - ratowniczo gaśniczych
w Polsce.
5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać w dniu odbioru Zamawiającemu pełną
dokumentację techniczną samochodu obejmującą:
a) kartę pojazdu
b) świadectwo homologacji
c) aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
wydane przez polską jednostkę certyfikującą.
d) instrukcje obsługi pojazdu, karty gwarancyjne, książkę gwarancyjno-serwisową.

e) inne wymagane prawem dokumenty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu napraw i dostawy części zamiennych zarówno
w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym.
§2
1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy wraz z całą wymaganą umową dokumentacją
w terminie do dnia 30.09.2020 r.
2. Termin ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia:
1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość dostarczenia samochodu.
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu i wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn
określonych powyżej, strony ustalą w drodze pisemnego aneksu czas przesunięcia dostarczenia samochodu.
§3
1. Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu
odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.
2. Koszt pobytu w siedzibie Wykonawcy osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do odbioru
przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca ( dotyczy pobytu pow.24 h).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej samochodu
ratowniczo-gaśniczego, które nastąpi w siedzibie Wykonawcy.
4. Instruktaż i przeprowadzenie próby jazdy na odcinku do 5 km odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
6. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu przechodzą na niego wszelkie korzyści
i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
§4
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: kwota ogółem
netto• ............................. zł.
słownie' .................................................................................................................. podatek VAT w wysokości
........ % tj .................................. zł. słownie: .......................................................................................
.................................................................................................. kwota ogółem brutto ...................
.................................. zł. słownie .........................................................................................
2. Podstawę dla wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego, o którym mowa
w § 3 sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Zapłata należności za wykonany i wydany przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu
z rachunku" Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .......................................
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji od dnia sporządzenia protokołu
końcowego, o którym mowa w § 3.

2. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi:
1) na podwozie samochodu ratowniczo-gaśniczego ..................... .miesiące.
2) na nadwozie samochodu ratowniczo-gaśnicze: ..................... miesiące.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne objęte gwarancją wykonywane będą bezpłatnie przez serwis
Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z koniecznością dostarczenia przedmiotu umowy do jego siedziby lub w inne miejsce przez
niego wskazane celem usunięcia ujawnionych wad fizycznych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu
umowy ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji.
5. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego wady samochodu wyniesie maksymalnie
do 3 dni od dnia ich zgłoszenia.
6. Czas na usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego wad, wyniesie maksymalnie do
14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie nie będzie
możliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania
techniczne termin usunięcia zgłoszonych wad.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej
brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2
ust. 1 umowy.
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % ceny
umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego
w § 5 ust.5 lub 6
3) umowy.
2 Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz
drugiej Strony kary umownej w wysokości 10% ceny umownej brutto, z wyłączeniem przypadku
w przypadku opisanego w § 7 ust. 1 pkt 1 i ust.2 umowy.
3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§7
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięci a przez Zamawiającego
widomości o powyższych okolicznościach.
2) gdy nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcie postępowania likwidacyjnego
Wykonawcy,
3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi
realizację zamówienia,
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wyda Zamawiającemu samochodu w terminie
określonym w § 3 ust.1, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, że wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że w dacie zawarcia niniejszej umowy nie są mu znane żadne okoliczności
uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość czy wszczęcie postępowania
naprawczego ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i prawne, które mogą uniemożliwić lub
utrudnić wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1;
b) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zawartych umowach cesji wierzytelności
powiązanych z wierzytelnością wynikającą z niniejszej umowy oraz do dostarczenia oryginałów
przedmiotowych dokumentów w tym umów.
c) wykonania wszelkich czynności, które nie są obowiązkiem Zamawiającego, a są niezbędne do
należytego wykonania niniejszej umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875), Ustawy Prawo
zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z których
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.
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