TOM II
Wzór umowy
UMOWA NR ………
spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29
stycznia
2004
roku
Prawo
zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
W dniu …………. r. w Pilźnie pomiędzy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie, 39-220 Pilzno, ul. Węgierska 30, zwana dalej
„Zamawiający”, reprezentowana przez:
……………………………..,
a
………………..., zwany dalej „Wykonawca, reprezentowany przez:
……………
zawarta zostaje umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia
pn. ”Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pilzno”.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
zgodnego z ofertą z dn. ………………..
2. Zakres zamówienia oraz wymagania odnośnie jego realizacji, określone są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30-06-2020 r. OSP.2710.1.2020
(wraz z jej zmianami). SIWZ stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przedstawi szczegółową
specyfikację samochodu odnoszącą się do wszystkich parametrów i wymagań zawartych
w SIWZ. Ponadto Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane prawem
certyfikaty/atesty itp. dot. samochodu jak i poszczególnych jego elementów składowych.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia (zgłoszenie gotowości
do odbioru samochodu zgodnego z SIWZ) w terminie do 30-11-2020 r.
2. Termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym działania siły wyższej np. epidemii.
Wykonawca ma uzasadnić w jaki sposób wystąpienie w/w okoliczności wpłynęło na
wnioskowaną przez niego zmianę terminu wykonania zamówienia.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizację umowy wynosi:
Netto: …………. zł
podatek VAT: ………… zł
brutto: …………. zł
- zgodnie z ofertą z dn. ……………
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru samochodu. Protokół odbioru ze strony Wykonawcy ma być podpisany przez
osobę
(osoby)
uprawnioną(e)
do
reprezentowania
wykonawcy
zgodnie
z obowiązującymi przepisami lub jej/ich pełnomocnika. Strony uzgodnią wspólnie
termin rozpoczęcia procedury odbioru samochodu.
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3. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną zauważone wady lub niezgodności
samochodu z wymaganą specyfikacją, to Wykonawca je natychmiast usunie lub
wyznaczony zostanie ponowny termin odbioru. W dniu odbioru Wykonawca przekaże
Zamawiającemu pełną dokumentację dla samochodu, niezbędną do jego
zarejestrowania i użytkowania.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………….
§4
Kary umowne
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Za zwłokę w wykonaniu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
w
wysokości 10 %
wynagrodzenia
umownego
netto
(określonego w § 3 ust. 1).
3) Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia
umownego netto (określonego w § 3 ust 1).
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) Za zwłokę w dokonaniu odbioru samochodu, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2) Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto (określonego w § 3 ust 1).
3) Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia
umownego netto (określonego w § 3 ust 1).
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§5
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem
czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach:
1) Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy, powstałe z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, jest tak duże, że spowoduje utratę przez Zamawiającego części lub
całości dotacji posiadanej na przedmiotowe zadanie.
2) W przypadku powtarzających się sytuacji przedstawiania specyfikacji lub zgłaszania
do odbioru samochodu niezgodnego z SIWZ.
2. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma.
3. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1, nie stanowi podstawy
roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem
czternastodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
1) Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru samochodu.
5. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
§6
Gwarancje
1. Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na zabudowę pożarniczą. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem usterek i wad. Wszystkie przeglądy
zabudowy pożarniczej wymagane w warunkach gwarancji wykonywane będą na koszt
Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną w terminie jak
najkrótszym licząc od daty przyjęcia pojazdu do serwisu, uwzględniając specyfikę
różnego rodzaju napraw. Czas naprawy wydłuża okres gwarancji.
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3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterki lub wady, bez względu na koszt jej
usunięcia.
4. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu zabudowy pożarniczej
Zamawiający będzie miał prawo żądać wymiany elementu na nowy.
5. Protokół odbioru jest jednocześnie Kartą gwarancyjną. Przyjmuje się, że wszystkie
zapisy niniejszej umowy obowiązują przez okres trwania gwarancji i nie muszą być
powtórzone w Protokole odbioru.
6. Powyższe zapisy są nadrzędne względem zapisów w innych dokumentach
gwarancyjnych.
7. Gwarancja na samochód bazowy wynosi ……. miesiące.
8. Powyższe gwarancje obowiązują od dnia dokonania odbioru samochodu przez
Zamawiającego.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i
są wprowadzane w formie aneksu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa wygasa w momencie wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej
zobowiązań.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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