
WZÓR UMOWY 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

UMOWA 
nr ……… 

zawarta w dniu .......................... 
 
 
pomiędzy: 
Gminą Stoszowice, z siedzibą w Stoszowicach, 
Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 
NIP: 887 – 16 – 35 - 220 
 REGON: 890718455 
reprezentowaną 
przez: 
1. …………………………….. – ………………….. 
przy kontrasygnacie 
1. ……………………………. – ………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 

 
(nazwa firmy) ............................................................., z siedzibą w ................................... przy 
ul. ..................................................... 
NIP .............................................. 
REGON ........................ 
reprezentowanym przez: 
1. .................................................. – właściciela, 
zwanym dalej Wykonawcą, 

 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, ze zmianami) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą używanego średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej w ramach 
zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu 
pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej” 

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia 20.05.2014 r., która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2. 
 

Dostawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 z należytą 
starannością zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. 
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 spełnia warunki przewidziane w obowiązujących 
w tej materii przepisach prawnych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
z dnia 20.05.2014 r. 
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§ 3. 
 

Termin realizacji dostawy – do dnia 20.08.2014 r. Jako termin realizacji dostawy przyjmuje 
się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru technicznego.  
 

§ 4. 
 
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach: 

1) odbiór techniczny po wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 – 
na podstawie protokołu odbioru technicznego, podpisanego bez uwag przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron, 

2) odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania samochodu, będącego 
przedmiotem umowy przez Zamawiającego – na podstawie protokołu odbioru 
końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

2. O dacie odbioru technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie 
lub faksem z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. Odbiór techniczny nastąpi w dniu 
uzgodnionym przez obie strony i musi się zakończyć najpóźniej w dniu, określonym w § 3 
ust. 1. 

3. W czasie odbioru technicznego Zamawiający dokona sprawdzenia jakości wykonania 
i funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności technicznej 
– według opisu przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia 20.05.2014 r. 

4. W dniu odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
 instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim 

wyposażenia – w języku polskim; 
 warunki gwarancji; 
 katalog części zamiennych w języku polskim; 
 wszelkie niezbędne świadectwa dopuszczenia do użytkowania, homologacje, badania 

techniczne i specjalistyczne; 
 dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji samochodu 
 wykaz punktów serwisowych; 
 oraz wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zarówno w dniu odbioru technicznego jak i końcowego samochód ma być w stanie 
gotowym do jazdy oraz ma być zaopatrzony we wszystkie niezbędne płyny. Dodatkowo 
w dniu odbioru końcowego samochód ma być zatankowany do pełna oraz z pełnym 
zbiornikiem środka pianotwórczego. 

6. Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodu i jego rejestracji w ciągu 7 dni od daty 
odbioru technicznego samochodu i powiadomi Wykonawcę o proponowanym dniu 
odbioru końcowego. 

 
§ 5. 

 
1. Wykonawca zapewni bezpłatne min. 3-godzinne szkolenie z zakresu obsługi samochodu, 

będącego przedmiotem umowy dla co najmniej 5 przedstawicieli OSP Przedborowa. 
2. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru końcowego samochodu. 
3. Wykonawca pokryje koszty dojazdu osób, wyznaczonych do przeszkolenia. 

 
§ 6. 

 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: 

1) podwozie samochodu – 24 miesięcy, 
2) nadwozie pożarnicze – 24 miesięcy, 
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3) na podzespoły – wg kart gwarancyjnych producentów, 
4) części mechaniczne – silnik, skrzynia biegów, napędy – min. 24 miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od dnia następującego po dniu odbioru 
końcowego samochodu. W okresie gwarancji naprawy będą dokonywane bezpłatnie 
przez serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady 
fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji. 

4. Koszty dostarczenia pojazdu do serwisu ponosi Wykonawca. 
 

§ 7. 
 

1. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. 
2. Czas przystąpienia serwisu do naprawy – maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia 

usterki lub zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych 
od pracy). 

 
§ 8 

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ofertę 
Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy w wysokości: 
netto ……………. zł (słownie złotych: ………………………………………………..), 
natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości  ……… %, w kwocie  
…………  zł, całkowita wartość zamówienia brutto …………….. zł (słownie 
złotych: …………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, płatne 
jednorazową fakturą VAT końcową i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie 
faktury VAT, wystawionej w oparciu o protokół, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 
dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 
2. 

4. Treść faktury będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 
6. Płatnikiem faktury jest Gmina Stoszowice, z siedzibą Stoszowice 97, 57-213 

Stoszowice; NIP 887-16-35-220. 
7. Zmiana stawki VAT lub jej ustalenie przez organ podatkowy w innej wysokości, 

w trakcie obowiązywania Umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty tj. kwoty brutto 
Umowy. 

 
§ 9. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 
ust. 1,odstąpienie od  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni 
od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kary 
umownej, Zamawiający będzie uprawiony do dochodzenia odszkodowania 
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uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
 

 
 

§ 10. 
 
Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
przekraczającego 7 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1; 

2) w przypadku odmowy dokonania rejestracji samochodu przez uprawniony organ. 
 

§ 11. 
 

W razie wystąpienia 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 tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 
1) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji 
zamówienia; 

2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia 
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

2. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 12. 

 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wartości robót brutto, 
zgodnie  z przedłożoną ofertą i należy je wnieść najpóźniej w dniu  podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach (art. 148 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 
 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej,  z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 
 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje 

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto: 

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów 
Nr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002. 

7.  
 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci 
Wykonawcy w ciągu 15  dni po upływie okresu rękojmi za wady.                                                                                  

 
§ 13. 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej 

do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności. 
2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich 

uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne 
właściwe dla przedmiotu umowy. 

5. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 
wynikającej z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony, 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 14. 

 
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy. 
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