UMOWA NR

/2019

zawarta w dniu ……..2019 roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Jaworzynka Centrum, 43-476 Jaworzynka
510, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061590, NIP: 548-22-21758; REGON: 07229702400000, którą reprezentuje:
Marian Stańko – Prezes OSP Jaworzynka Centrum, przy kontrasygnacie: Zdzisława Ruckiego - Skarbnika OSP
Jaworzynka Centrum, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a ……………………….
zwanym/ną w dalszej części umowy Wykonawcą..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty, zgodnie z art.
39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn. zm.) zwanej dalej również Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem
napędowym 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum.
2. Przedmiot Umowy musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 9 do SIWZ.
3. Dostawa samochodu do odbiorcy nastąpi na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zgodnie z:
1) ofertą,
2) warunkami określonymi w SIWZ,
3) obowiązującymi przepisami i normami,
4) opisem zawartym w załączniku do niniejszej umowy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto:
…………… zł, w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone po odbiorze przedmiotu dostawy, doręczeniu wszystkich
niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura będzie
wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną Jaworzynka Centrum.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 30 dni od otrzymania faktury,
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§3
Strony ustalają termin wydania przedmiotu Umowy do dnia 30 września 2019 roku, tj. do dnia odbioru
faktycznego przedmiotu zamówienia.
§4
1. Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu umowy będzie:
Marian Stańko – Prezes OSP Jaworzynka Centrum
Zdzisław Rucki – skarbnik OSP Jaworzynka Centrum
2. Ze strony Wykonawcy koordynatorem w zakresie realizacji umowy będzie : …………………
§5
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru samochodu.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w siedzibie Wykonawcy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia na
następujących warunkach:
a) Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy,
b) Odbiór dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego,
c) Pozostawienie pojazdu w depozycie u Wykonawcy,
d) Odbiór pojazdu przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich
usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza prawa
Zamawiającego do naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy.
4. Odbioru dokona co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia
do odbioru w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
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5. Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.
§6
Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć m.in.:
1) ważne świadectwo dopuszczenia samochodu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
3) kartę pojazdu,
4) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
5) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji na samochód i sprzęt licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność
z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia samochodu zgodnie ze złożoną ofertą.
3. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis
wskazany przez Wykonawcę a jeżeli odległość do serwisu będzie większa niż 100 km od siedziby
Zamawiającego, w której będzie użytkowany pojazd naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane
będą w siedzibie OSP Jaworzynka Centrum.
4. Naprawy będą wykonywane w czasie do 14 dni od daty zgłoszenia za pomocą poczty e-mail lub faksu. Do
czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń.
6. Wykonawca gwarantuje dostawę nieodpłatną niezbędnych części zamiennych do samochodu i wyposażenia
w okresie gwarancji.
7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
8. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.
§8
1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy bez względu na swoją winę,
a zatem na zasadzie ryzyka
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie
zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 3 tygodnie i wystąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy
kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia
drugiej stronie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym
w § 7 ust. 4 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia ustalonego
w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
7. 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.
8. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktury Wykonawcy. Wykonawca
wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych i odstąpienie od umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenieść w całości ani w części wierzytelności wynikających z umowy na osoby
trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia
jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności Wykonawcy
bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności
prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie
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przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie
takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią
pisemnej, uprzedniej zgody.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1: Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 (załącznik nr 9 do
SIWZ).
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