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U M O W A  Nr …………………. 
 
 

zawarta dnia …………………. 2014 roku w Łubnianach pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną                           
w Łubnianach z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 53 reprezentowaną przez Pana Mariusza Szeląg – 
Prezesa OSP, przy udziale – Pana Norberta Krawiec - Skarbnika OSP,  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony, 
a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: …………………………, Regon: …………………………………….., 
zwanym dalej DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………….,  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
  

§ 1 
 
W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania zamówienie publiczne pn.: 
"Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – 
gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4" 
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym", musi spełniać 
wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt. 4.1, 4.2 i 4.3, Załącznika nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r., w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkownika (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002). 
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. 
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2014 rok. 
Szczegółowy opis przedmiotu dostawy oraz wymagania techniczno-użytkowe zostały określone                       
w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 2 
 
1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
Dostawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 28 października 2014r. 
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Dostawcy do 30 dni 
kalendarzowych liczonych od daty jego wykonania. 
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Dostawca. 
 

§ 3 
 
1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ................................. zł netto (słownie: 
.....................................................................................................................................) powiększona                    
o podatek VAT w wysokości 8 %. 
2. Łącznie za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę ........................ zł brutto 
(słownie: ....................................................................................) brutto. 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury. 
4. Protokół zdawczo-odbiorczy po odbiorze technicznym, stanowi podstawę do wystawienia faktury                    
i przygotowania dokumentów do rejestracji.    
5. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu                     
na rachunek Dostawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
6. Fakturę za dostawę należy wystawić na: Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnianach, 46-024 Łubniany  
ul. Opolska 53, NIP: 9910150801. 
7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego - Dostawcy przysługują 
ustawowe odsetki za zwłokę. 
 

§ 4 
 
1. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy,  
po uprzednim powiadomieniu przez Dostawcę o dacie odbioru – strony dopuszczają zawiadomienie                  
w formie elektronicznej lub faxu. 
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2. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu umowy. Protokół 
podpisują przedstawiciele obu stron umowy. Dostawca dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu. 
3. Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby Dostawcy. 
4. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie odbioru                    
w siedzibie Dostawcy. 
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. 
 

§ 5 
 

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi: 
    a) na podwozie samochodu pożarniczego …………… miesiące, 
    b) na nadwozie pożarnicze …………….. miesiące, 
    licząc od daty odbioru końcowego. 
2. Na zamówione podzespoły zakupione przez Dostawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancja ich 
producenta. 
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego objęte gwarancją wykonywane 
będą  przez serwis Dostawcy w jego siedzibie lub w miejscu przez niego wskazanym. 
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją 
świadczy sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. 
    

§ 6 
 
1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej 
wysokości: 
   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, 
   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego. 
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej wysokości: 
   a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia umownego, 
   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przedmiotu 
umowy. 
 

§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8. 
 

§ 8 
 
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:                              
1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
Zamawiającego; 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę; 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) zmiany terminu 
zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub 
wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej  umowy, b) zmiany podwykonawców, 
których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia 
przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku 
zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część 
umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy 
prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, d) zmiana zasad dokonywania odbioru.           
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5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego 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 terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których 
mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej 
wymienionych okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy),                      
b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu 
do umowy. 8) 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. 
 

§ 9 
 
Do bieżącego nadzorowania nad prawidłowym przebiegiem dostawy oraz jej potwierdzeniem 
Zamawiający wyznacza: 
- Prezes OSP Łubniany – Mariusz Szeląg.  
 

§ 10 
 

1. Zamawiający i Dostawca będą  mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej 
realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując 
tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takieg 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.145 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 11 
 
1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 
2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 
Wykonawcy. 
 

§ 12 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy 
prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania 
pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla 
Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 
 

                   Dostawca:     Zamawiający: 
 
 


