
                                                       Załącznik nr 3 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (wzór umowy) 

Zawarta w dniu ................... roku w  Krzęcinie,   

pomiędzy:  

Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzęcinie, Ul. Słoneczna 11, 32 – 051 Krzęcin,  NIP 

………………., REGON: …………………. zwaną   w   treści   umowy   „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez …………………………………..Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krzęcinie oraz ………………………………..Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Krzęcinie  

a…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

z siedzibą w ........................... ul. ......................... prowadzącym działalność  gospodarczą  

pod   

nazwą/wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP  ..............REGON ....................   

reprezentowanym  przez:  ...........................................,   

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie  udzielenia  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o następującej treści: 

§ 1. 

1.Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa fabrycznie nowego, samochodu gaśniczego 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie w gminie Skawina  

2.  Przedmiot  zamówienia  jest  zgodny  z  opisem  zawartym  w  SWZ  oraz  Ofertą  

Wykonawcy będącymi załącznikami do niniejszej umowy.  

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  przenieść  na  Zamawiającego  własność  i  wydać  mu  

przedmiot zamówienia, spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w SWZ i 

złożonej ofercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, zaś 

Zamawiający zobowiązuje się w powyższym terminie przedmiot umowy odebrać. 

4.  Odbioru  jakościowego  dostarczonego  towaru  dokonają  w  dniu  dostawy  upoważnieni 

przedstawiciele  Zamawiającego.  W  przypadku  braku  zastrzeżeń  z  ww.  czynności  

zostanie sporządzony protokół odbioru. 

5.  Pojazd  pożarniczy  przekazywany  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  będzie  posiadał  

pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.  

6.  Wykonawca  przeprowadzi  na  swój  koszt  1  dniowe  szkolenie  z  zakresu  obsługi  

pojazdu pożarniczego (8 godzin dla min. 2 przedstawicieli) Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia pojazdu na okres 12 miesięcy liczonych od 

dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) i auto casco (AC) w komunikacji na pełną wartość pojazdu.  



8. Dostawca odpowiada za wady dostarczonego samochodu z tytułu rękojmi, według zasad 

Kodeksu cywilnego. 

9. Dostawca na dostarczony samochód udziela gwarancji zgodnie Ofertą Wykonawcy będącą 

załącznikiem do niniejszej umowy. 

10. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu 

zdawczo –odbiorczego przez obie strony. 

§ 2 

1. Strony uzgadniają cenę przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą na kwotę brutto: 

.............................. (słownie: ........................................................... zł) 

2.  Płatność  przelewem  na  konto  bankowe  Wykonawcy  w  banku:  ....................................     

Nr rachunku: ....................................w  jednej  racie  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Określona w ust. 1 kwota brutto obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji 

przedmiotu umowy. 

4.  Wykonawca  jest  uprawniony  do  wystawiania  faktury  VAT,  po  podpisaniu  bez  

zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w §1 ust. 4 i  § 4. 

§ 3 

1. Termin realizacji umowy określony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy zostaje zachowany, 

jeżeli odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się we wskazanym w przedmiotowym zapisie 

terminie. 

2.  Potwierdzeniem  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie,  jest  protokół  odbioru,  o  

którym mowa w § 5. 

§ 4 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dniowym o gotowości do 

odbioru  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  poinformuje  o  terminie  odbioru  

techniczno-jakościowego w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

2. Zawiadomienie należy przesłać na adres e-mail : .................................................. 

3. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym 

mowa w ustępie 1. 

4.   W   przypadku   stwierdzenia   podczas   odbioru   techniczno-jakościowego  wad,  

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany  wadliwego  

przedmiotu  umowy  na wolny  od  wad,  zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego.  W  takim  

przypadku  zostanie  sporządzony protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla 

Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez obie  strony.  W  protokole  tym  strony  

ustalają dokładny termin odbioru końcowego. Zapis ten nie narusza  postanowień  

dotyczących  kar  umownych  i  możliwości  odstąpienia  od  umowy.  W przypadku  

stwierdzenia  podczas  odbioru  techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru 

przedmiot  umowy  nie  odpowiada  warunkom  koniecznym  zawartym  w  specyfikacji  

technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych  odstępstwach  od  specyfikacji  technicznej,  w  2  

egzemplarzach,  po  jednym  dla Wykonawcy  i  Zamawiającego. Zapis ten nie narusza 

postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy.  



5. Odbioru techniczno-jakościowego dokona trzech przedstawicieli Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

§ 5 

Do  samochodu  Wykonawca  zobowiązuje  się  dołączyć  pełną  dokumentację  

eksploatacyjną, instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe 

oraz instrukcję serwisowania z warunkami gwarancyjnymi w języku polskim, które 

umożliwiają Zamawiającemu dokonanie rejestracji samochodu oraz obsługę, konserwację i 

naprawę przedmiotu umowy (1 komplet w wydaniu papierowym).  

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód 

w tym: na podwozie pojazdu 24 miesiące, na zabudowę pożarniczą …..… miesiące oraz 

na dodatkowe  wyposażenie zabudowy zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie 

krótszą niż 12 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu 

umowy stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.  

3.  W  okresie  rękojmi i  gwarancji  wszystkie  naprawy  gwarancyjne  przeprowadzone  będą  

przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy, w terminach 

niezbędnych do wykonania napraw, zgodnych z terminami wynikającymi z gwarancji i 

producenta, jednak nie dłużej jak 14 dni od daty zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają 

zgłaszanie usterek w formie maila na następujący adres mailowy Wykonawcy 

.......................................................... 

4. Podczas napraw przekraczających 10 dni roboczych Wykonawca zapewni samochód 

zastępczy o parametrach jak przedmiot zamówienia lub o parametrach zbliżonych do 

parametrów przedmiotu zamówienia.  

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy wynikające z warunków gwarancji 

przeprowadzone będą przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt 

Zamawiającego. 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę lub autoryzowany 

serwis na podstawie indywidualnych zleceń. 

7.  W  przypadku  unieruchomienia  pojazdu  w  okresie  gwarancyjnym  nie  wynikającym  z  

winy użytkownika, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego holowania uszkodzonego 

pojazdu do stacji naprawczej. 

§ 7 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do 

terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu a każdy dzień 

zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 

umowy, jednakże nie więcej  niż  10  %  wartości  umowy  brutto,  na  podstawie  noty  

obciążeniowej  wystawianej  przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy ze skutkiem określonym w ust. 3 ze 3 dniowym uprzedzeniem bez 

obowiązku wyznaczania nowego terminu. Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić 

Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie wymaga, 



pod rygorem nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 10 

dni od daty, w której zwłoka wydania przedmiotu umowy przekroczy 1 tydzień. 

3. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 

w umowie,  Zamawiający  może  żądać  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  

wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.  

5.  Jeżeli  Zamawiający  opóźni  termin  dokonania  zapłaty  kwoty  określonej  w  fakturze  

VAT, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwot niezapłaconych w 

terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez 

Wykonawcę.  

§ 8 

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują rozpatrywać 

w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia kompromisu spory 

te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

(aneksu) pod  rygorem  nieważności  i  są  dopuszczalne  w  granicach  unormowania  art.  

455  ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

3.  Zmiany  terminu wykonania  zamówienia,  jeżeli  konieczność  zmiany  terminu  nie  

wynika  z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak:  

a. wystąpienia procedury odwoławczej,  

b.  wystąpienia  innych  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  przy  zachowaniu  przez  

niego należytej  staranności,  skutkujących  niemożnością  dotrzymania  terminu  realizacji  

przedmiotu zamówienia. 

4.  Zamawiający  może  przesunąć  termin  wykonania  umowy  w  przypadkach,  o  których  

mowa powyżej na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z jego uzasadnieniem, jeżeli uzna, że 

uzasadnienie konieczności zmiany terminu jest nie do zakwestionowania. Termin ten może 

ulec przedłużenia nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

ze zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej, oferta przetargowa 

Wykonawcy oraz uzyskanie w toku badania ofert wyjaśnienia od Wykonawcy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7.  Niniejszą  umowę  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  

egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 


