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DRUK Nr 5  

PROJEKT UMOWY NR: ZP 272.01.2011 
 

 
Zawarta dnia ……………………… 2011 roku  w Polskiej Cerekwi pomiędzy: 
Ochotnicza Stra żą Pożarna w  Polskiej Cerekwi 
adres: 47- 260 Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki 2 1  
reprezentowaną przez:  
Dariusza Wieczorka – Prezesa OSP  w Polskiej Cerekwi 
przy kontrasygnacie Skarbnika OSP Marcina Gajdzica  
zwanym dalej Zamawiaj ącym  z jednej strony 
 a 
............................................................................................................................................ 
adres:.................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:  
............................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawc ą o następującej treści. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę jednej sztuki 

fabrycznie nowego samochodu strażackiego (marka: ........, model: ...............), 
wraz z wyposażeniem ratowniczo  - gaśniczym spełniającego wszystkie 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759), na podstawie oferty z dnia ……………………… 2010r. 

3. Dostawa zrealizowana będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy.  

 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy: 

1. terminowe wykonanie dostawy – 31 maja 2011r. (miejsce dostawy: OSP w 
Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki 21) , 

2. dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym – j w, 

3. dostarczenie instrukcji obsługi samochodu pożarniczego w języku polskim oraz 
katalogu części zamiennych – jw. 

 
 

§ 3 
1. Zakres finansowy przedmiotu umowy określony został w oparciu o złożoną ofertę 

Wykonawcy. 
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2. Za dostarczenie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto 
(zawierające podatek VAT) w wysokości …………………………………… zł. 
(słownie: ................................................................................................... 00/100). 

3. Wynagrodzenie za realizację Zamówienia objętego niniejszą umową jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym i strony nie przewidują jego podwyższenia.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, nastąpi w drodze jednej faktury, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1, bez zastrzeżeń. Adresatem faktury 
jest: Ochotnicza Stra ż Pożarna w Polskiej Cerekwi, ul. Karola Miarki 21, 47-2 60 
Polska Cerekiew, NIP: 749-19-30-320.  

5. W przypadku opóźnienia się Inwestora z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawcy 
przysługują odsetki ustawowe.  

 
§ 4 

1. Po zrealizowaniu Zamówienia - w terminie do 7 dni - zostanie sporządzony protokół 
odbioru podpisany przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się z 
przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 
1) wykaz i liczbę dostarczonych urządzeń, 
2) dzień i miejsce odbioru Zamówienia, 
3) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w 
realizacji Zamówienia, 
4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 
terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad 
będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, że wyposażenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 są fabrycznie 
nowe, sprawne technicznie, spełniają warunki techniczne i gwarancji, określone w 
Załączniku nr 1 do Umowy i zostały przetestowane przed ich dostarczeniem 
Zamawiającemu. 
 

§ 6 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia: 

• Na podwozie samochodu min. 24 miesiące  od daty odbioru końcowego.  
• Na powłokę lakierniczą min 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
• Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 
• Na sprzęt i wyposażenie min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego.  
• Na sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego. 
2. Serwis pojazdu - minimum jeden autoryzowany punkt na terenie woj opolskiego lub 

województwa ościennego. 
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z reakcją na telefoniczne zgłoszenie nie 

dłuższą niż 24 godziny. 
4. Szczegółowe warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy. 
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1, bez zastrzeżeń. 
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§ 7 

1. Nie dopuszcza się podzlecania jakiejkolwiek części niniejszej umowy bez wyrażonej 
na piśmie zgody Zamawiającego.   

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1, za 
działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację 
Zamówienia Wykonawca  odpowiada jak za własne. 

 
§ 8 

Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzeń pieniężnych Wykonawcy przysługujących mu 
wobec Zamawiającego  jest dopuszczalna tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie po rygorem nieważności. 
 
 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1.1 Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,3% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki. 
1.2 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi po upływie 

terminie wyznaczonego na usunięcie wad – 0,3% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki. 

1.3 Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% 
wynagrodzenia umownego. 

1.4 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

 
2. Zamawiający zapłaci karę umowną: 
2.1 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia umownego. 
 
 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego       
    wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 4. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, Zamawiający potrąci z 

faktury  wystawionej przez Wykonawcę. 
 

§ 10 
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 
1) ze strony Zamawiającego: Dariusz Wieczorek – Prezes OSP. 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………. 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
 

§ 11 
Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie 
mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, w szczególności z jej art.144.  
 

§ 12 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

2.  W przypadku, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy. 

 
§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem 
Stron. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 
 
Załączniki :  
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
nr 2 – oferta Wykonawcy 
nr 3 – szczegółowe warunki gwarancji  
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:           WYKONAWCA: 
 

  /Podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Inż. Ireneusz Smal 


