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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 

UMOWA  Nr ..................... 
  

W dniu .......................... w Lutocinie pomiędzy 

GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300,  

REGON 130378261, zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ...................................................... 

2. ………………………………..……… 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym z  dnia ….......................... r. została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa z przeniesieniem własności fabrycznie nowego ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem 

zamontowanym na stałe zwanego dalej „samochodem”, realizowana przez  Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. określenie samochodu i wyposażenia znajduje się w 

SIWZ, w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ, którego kopia stanowi załącznik  do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód wraz z wyposażeniem 

określone w ust. 1 i 2  oraz zgodnie z SIWZ. 
 

§ 2 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Cena brutto za przedmiot umowy wynosi:  ............................zł (słownie:     ), co stanowi kwotę 

netto: ............................zł (słownie:         ) plus podatek VAT  w wysokości: ............................zł 

(słownie:       )  

2.   Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę. 

3. Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty 

przedłożenia faktury VAT, wystawionej po sporządzeniu protokołu bezusterkowego odbioru 

samochodu wraz z wyposażeniem. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego jest uważany za 

termin zapłaty.  
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Zamawiający zastrzega ostateczny termin płatności części wartości zamówienia w terminie do 

31 grudnia 2016 roku (po uzgodnieniu dokumentacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). 
 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2016r.  Termin ten obejmuje faktyczne 

przygotowanie samochodu do odbioru i jest ostatecznym terminem dostarczenia samochodu do 

siedziby Zamawiającego. 

2.  Jeżeli opóźnienie w dostawie samochodu z wyposażeniem przekroczy 7 dni Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych, zachowując przy tym prawo do 

naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust 1.1) umowy. 

 
§ 4 

DOSTAWA  
 

1. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu dokonany zostanie w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego mailem/pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym 

terminie odbioru. Komisja odbiorowa będzie się składała z przedstawicieli OSP Lutocin oraz Gminy 

Lutocin. 

2. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: 

2.1.   instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych 

urządzeń i wyposażenia,  

2.2.   dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu 

drogowym”, 

2.3.   dokumentów określonych umową. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego mailem/pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem 

o planowanym terminie dostawy samochodu wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego, 

tożsamym z terminem odbioru końcowego samochodu. 

4. Odbiór samochodu stwierdzony będzie protokołem odbioru techniczno – jakościowym, podpisanym 

przez komisję odbiorową. Negatywny wynik odbioru spowoduje odstąpienie Zamawiającego od 

odbioru samochodu wraz z wyposażeniem. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyeliminowania usterek w ustalonym przez strony terminie. 

5. Urządzenia montowane na samochodzie, o ile jest to wymagane przepisami prawa, muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru techniczno - jakościowego do 

złożenia ważnego świadectwa dopuszczenia samochodu przez Centrum Naukowo - Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej. 

7. Samochód przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa 

oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 

8. Przed odbiorem samochodu wskazani w stosownym upoważnieniu przedstawiciele Zamawiającego 

będą mogli lustrować proces budowy samochodu pożarniczego, oraz zgłaszać ewentualne uwagi, co 
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do rozmieszczenia elementów wyposażenia na samochodzie. Wykonawca w miarę możliwości 

technicznych będzie uwzględniał zgłaszane przez przedstawicieli Zamawiającego uwagi. 

9. W dniu odbioru lub po odbiorze w uzgodnionym terminie, w siedzibie Zamawiającego (do 3 dni 

roboczych po dostawie samochodu) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia podstawowego 

szkolenia przedstawicieli załogi OSP Lutocin z obsługi samochodu. 

10. Wyłącznie dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego i dokonany bezusterkowy odbiór 

jakościowo - techniczny wraz z  dostarczeniem pełnej dokumentacji samochodu, upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.  

 

§ 5 

GWARANCJA I SERWIS 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że samochód i wyposażenie wolne są od wad prawnych i fizycznych. 

3. Gwarancja na samochód  i wyposażenie wynosi ..................... miesiące + dodatkowo 6-miesięczna 

rękojmia poza okres gwarancji, od dnia protokolarnego bezusterkowego przekazania/odbioru. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki 

gwarancji. 

5. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie samochodu i zgodności z normami wymaganymi prawem oraz kompletność dostawy 

zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją techniczną samochodu i wyposażenia. 

6. W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą bezpłatnie przez autoryzowany 

serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu 

wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego (przez czas 

reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do 

siedziby serwisu) W okresie gwarancji naprawy zostaną wykonane bezpłatnie. Strony dopuszczają 

formę elektroniczną zgłoszenia na adres poczty: ...................  

Z każdej naprawy i każdego przeglądu należy sporządzić protokół. 

7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania samochodu do 

siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 

Zamawiającego, koszty przemieszczenia samochodu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

Przekazanie samochodu Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie.  

8. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych samochodu koszty napraw pokryje 

Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 

wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 

10. Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książce 

gwarancyjnej. 

11. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń  

Zamawiającego samochodu. 

12. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku eksploatacji 

niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 
 



Zamawiający:   Gmina Lutocin 
Przetarg nieograniczony na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

  z wyposażeniem zamontowanym na stałe dla OSP Lutocin" 
  

       FIN.271.2.1.2016     _________________________ 

 

 

 

 4 

PROJEKT  UMOWY 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego w szczególności 

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Wszystkie urządzenia/sprzęt montowany w/na 

samochodzie, o ile jest to wymagane przez przepisy prawa musi posiadać właściwe świadectwo 

dopuszczenia. Zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z dnia 8 sierpnia 

2007 r. z późniejszymi zmianami). 
 

§ 6 

PODWYKOWSTWO 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą na żądanie  Zamawiającego 

winien przedłożyć mu projekt umowy o podwykonawstwo. 

3. Umowa z Podwykonawcą w przypadku, gdy Zamawiający jej zażąda winna być przedłożona 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca otrzymał to żądanie. 

4. Projekt umowy winien zawierać zapisy dotyczące szczegółowego określenia zakresu zamówienia 

powierzonego Podwykonawcy oraz sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Podwykonawcą. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 7 dni od 

jej przedłożenia oznacza akceptację przez Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej zapłaty Podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o Podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 
 

§ 7 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1.1.   0,2% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy, 

1.2.    0,2% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, liczonej od dnia, w którym wada miała być 

usunięta, 
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1.3.    20% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z powodu opóźnienia w dostawie wynoszącego więcej niż 7 dni, 

1.4.    Zamawiający oprócz kar umownych może żądać pokrycia poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

2.1.   z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

10 % wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy  

2.2.   z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości  5.000 zł.  

2.3.   z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  5.000 zł.  

2.4.   w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości  5.000 zł. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z wynagrodzenia umownego należnego wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Wykonawca oświadcza, że oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie 

jest obarczone inną wadą oświadczenia woli. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych lub ich 

potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od  

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % ceny, o której mowa w §2 ust. 1. 

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 
 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 
 

1. Strony deklarują, że w miarę możliwości wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie. 

2. Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia  polubownego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów 

jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. ……………………………zł 

(słownie: .........................................................) w formie ……………………………………..…….. 
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2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru.  

3. Strony postanawiają, że pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania  umowy 

zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po wygaśnięciu rękojmi za wady. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy: 

1.1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem (w szczególności stwierdzonym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego)  lub zakończeniem przedmiotu 

zamówienia, z przyczyn leżących po jego stronie,  

1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z treścią  niniejszej umowy, 

1.3. gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, naprawcze lub 

upadłościowa procedura likwidacyjna lub przedsiębiorstwo Wykonawcy zostanie zbyte lub 

wniesione aportem do Spółki prawa handlowego. 

2. Rozwiązanie Umowy według zasad określonych powyżej następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

3. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust. 1 nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy określonej w §7. 

 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 
 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1. Wykonawcy służy prawo przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy o  czas trwania 

przeszkody, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

 a) na skutek działania Siły wyższej , 

 b) działania Władz Administracyjnych, 

 c)  w wyjątkowych sytuacjach w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy 

zachowaniu przez niego należytej staranności. 

2. Dopuszczalne są zmiany podwykonawców. 

3. Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także 

zmiany samoistne bądź zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych 

na rzecz wykonawcy 

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 przedłużeniu nie 

dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 
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§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot. 

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności  - bez 

jego zgody. 

3. Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych i nie 

podlegających ujawnieniu informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie dwustronnej 

współpracy, chyba że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne w celu wykonania umowy, 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej W sprawach nie uregulowanych 

niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. SIWZ oraz załączniki do umowy stanowią  jej integralną część. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

     

 

ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 

 


