
 1 

Załącznik Nr 8 – projekt umowy 
 

UMOWA NR ................. 
zawarta w dniu                       2013 r. w Głuszycy, pomiędzy: 

 
Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej 
ul. Kłodzka 15, 58-340 Głuszyca 
NIP 886-25-73-063, REGON 891136761 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej – Romana Kocura 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej – Grzegorza Grzybowskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a  
.............................................. 
.............................................. 
NIP .................., REGON .................... 
reprezentowanym przez: ........................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Umowa niniejsza została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu nieograniczonego sygn. IiR.271.3......2013. 
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą w dniu .............. r. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza poprzez zakup 
średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 oraz blokadą mechanizmu różnicowego 
osi przedniej i tylnej dla OSP w Głuszycy Górnej na terenie Gminy Głuszyca”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nowego średniego samochodu pożarniczego, zgodnie ze 
szczegółowo określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) parametrami 
technicznymi, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Wykonawcy za cenę i na 
zasadach określonych w niniejszej umowie. 

3. Termin rozpoczęcia realizacji umowy jest równoważny z dniem jej podpisania; termin 
zakończenia umowy – .................... 

4. Specyfikacja techniczna średniego samochodu pożarniczego z wyszczególnionymi parametrami 
technicznymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ. 
 

§2 
Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania 
przedmiotu umowy określonego w §1, zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 1 do 
umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych 
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu 
należytej staranności. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w §l przedmiotu umowy, który jest 
wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia czy 
zastawu. 
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§3 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór techniczno – jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, po 
uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno-
jakościowego samochodu. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. Zawiadomienie 
pisemne należy kierować na adres Zamawiającego. 

3. Przystąpienie do odbioru techniczno-jakościowego nastąpi w terminie wspólnie uzgodnionym 
przez Strony, jednak nie później niż 7 dni od daty przesłania zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2. 

4. Odbioru techniczno – jakościowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności co 
najmniej jednego pełnomocnika Wykonawcy. 

5. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, według wzoru 
opracowanego przez Zamawiającego, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy. 
Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprzęt w pełni sprawny i gotowy do użycia, spełniający 
wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno-użytkowe. 

7. Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnym bakiem paliwa. 
8. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia, 

poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy i wyposażenia. 
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony 

samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie 
sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu przedstawionego w SIWZ, 
w dwóch egzemplarzach, podpisany przez obie Strony, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
niezwłocznego usunięcia w terminie 5 dni roboczych, na podstawie protokołu o stwierdzonych 
wadach, sporządzonego w dwóch egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 
i podpisanego przez Strony. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je 
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 

12. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty dotyczące samochodu, a w szczególności opisujące w języku polskim: 
a) funkcje i sposób użytkowania,  
b) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu i zabudowy, 
c) kartę pojazdu, 
d) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia,  
e) gwarancje dla samochodu i wyposażenia,  
f) atesty,  
g) dokumenty do rejestracji pojazdu,  
h) certyfikat zgodności Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. 

Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. 
13. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi samochodu będącego przedmiotem umowy, w dniu jego dostarczenia. 
14. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu będzie trwało jeden dzień roboczy, 

a odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia 
z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, podpisany przez obie Strony, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

15. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści 
i obciążenia związane z pojazdem. 
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§4 
Cena i wartość zamówienia 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, 
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nie przekraczającej ................... zł netto (słownie: 
...................) wraz z należnym podatkiem VAT (..... %) w wysokości ............ zł, co stanowi 
łącznie ................... zł brutto  (słownie: ...................). 

2. Określona w ust. 1 wartość zamówienia w czasie trwania umowy nie może ulec zwiększeniu. 
 

§5 
Wynagrodzenie 

1. Należność, o której mowa w §4 ust. 1, płatna będzie przelewem na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony umowy protokół zdawczo-
odbiorczy. 

3. Płatnikami należności ustalonych w §4 ust. 1 będą: 
1) Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, NIP 886-25-72-750, REGON 

890718248, występująca w fakturze VAT jako „płatnik” – środki własne w wysokości 
.................... zł oraz dotacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości .................... 
zł; 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 15 Głuszyca Górna,  
58-340 Głuszyca, NIP 886-25-73-063, występująca w fakturze VAT jako „płatnik, odbiorca i 
nabywca” – promesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości .................. zł oraz promesa Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w wysokości ..................... zł. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje różne źródła finansowania, a Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dokonania płatności z różnych rachunków bankowych, łącznie do 
kwoty zamówienia. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, na potrzeby rozliczenia pozyskanych 
dotacji, potwierdzenia przelewów bankowych dotyczących otrzymania częściowych płatności, tj.  
1) potwierdzenie otrzymania wpłaty z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości .................. zł; 
2) potwierdzenie otrzymania wpłaty z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

w wysokości ..................... zł 
7. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 6, Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni od otrzymania 

i zaksięgowania wpłaty na konto, w sposób wspólnie ustalony przez Strony. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP .................... 
9. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

na osoby trzecie. 
 

§6 
Przedstawiciele 

Strony ustalają do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby: 
1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:.............................., nr tel. ......................... 
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: Prezes OSP w Głuszycy Górnej Roman Kocur, 

nr tel. ...................... 
 

§7 
Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. 
2. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi: 

a) na podwozie samochodu pożarniczego …………… miesiące, 
b) na nadwozie pożarnicze …………….. miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.  
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3. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie 
z gwarancją ich producenta.  

4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby, 
na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, to 
wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

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

6. W okresie gwarancji, naprawy nadwozia i podwozia będą świadczone bezpłatnie przez 
Wykonawcę, Serwis Wykonawcy lub Autoryzowany Serwis Producenta Podwozia w siedzibie 
Zamawiającego lub w miejscu ustalonym wspólnie przez Strony.  

7. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, najwyższą jakość użytych materiałów, właściwe 
wykonanie i zgodność z obowiązującymi normami oraz z SIWZ.  

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak 
i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji. 

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. 
10. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 

stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od 
dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faksem). W przypadku konieczności 
sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni 
kalendarzowych, chyba że Strony, w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie 
podpisany, uzgodnią dłuższy czas naprawy.  

12. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych Wykonawca 
zapewni samochód zastępczy o podobnych parametrach. 

13. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do 
usunięcia awarii czy usterki. 

14. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób 
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

16. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia 
wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania dowodu zapłaty. 

17. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

18. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 
28 dni kalendarzowych, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy Stronami 
umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla jej 
usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

 
§8 

Kary i odszkodowania 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia netto, 
określonego w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust. 1, 
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c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust. 1, za każdy dzień po 
upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

i od niego zależnych – 10% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy – 0,2% wartości wynagrodzenia 

netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

2. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
§9 

Odstąpienie od umowy 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach:  
1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy  
c) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 
2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,  
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
względem Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 
nie dotrzyma zaoferowanego w przetargu terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem 
nieważności odstąpienia. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności wyszczególnionych 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 
759 ze zm.), Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części przedmiotu umowy – do dnia odstąpienia. 

 
§10 

Zmiana umowy. 
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  
1) 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 i za pisemną zgodą obu Stron.  

2) Zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, co wpłynie na realizację 
zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmiany przepisów, 
w tym zmiana ustawowej składki podatku od towarów i usług. 

3) Zmiany zasad dokonywania odbioru.  
4) Ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego, w takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 
5) Zmiany danych teleadresowych. 
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6) Zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na 
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 

7) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy 
– na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 

8) Zmiany wysokości udzielonych dotacji przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu 
umowy.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§12 

Wykaz załączników 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1. specyfikacja średniego samochodu pożarniczego 4 x 4 z wyszczególnionymi parametrami 
technicznymi 

2. SIWZ oraz oferta Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
  ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 


