ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
WZÓR
UMOWA NR ……………………..
zawarta w dniu …………………………… 2019 roku w …………………………. pomiędzy:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ
a
Ochotniczą Strażą Pożarną w Łasku
ul. Strażacka 4, 98-100 Łask
NIP: 831-14-86-581. REGON: 731006353
reprezentowaną przez:
Grzegorz Oleszczak
Prezes OSP w Łasku
Edyta Wolniak
Skarbnik OSP w Łasku
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
O ile w umowie jest mowa o:
1) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć jednostkę bezpośrednio eksploatującą
przedmiot umowy.
2) DNIACH, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność na ZAMAWIAJĄCEGO i wydać: jeden
średni samochód specjalny, ratowniczo – gaśniczy ……………………… o parametrach
technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2019 roku.
§ 3. CENA
Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: ....................................................... zł
(słownie: ............................................................. zł), w tym:
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1) wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł,
2) wartość podatku VAT …..%.
Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
w szczególności należny podatek VAT.

5.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty ceny w polskich złotych.
WYKONAWCA wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę w języku polskim.
Podstawą do wystawienie faktury jest podpisanie przez strony protokołu odbioru faktycznego
pojazdu bez uwag.
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto za przedmiot umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1 przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
na konto w niej wskazane - jednak nie później niż w dniu odbioru pojazdu z depozytu.
Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego WYKONAWCY.
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§ 5. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 11.10.2019 r.
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§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w trzech etapach:
1) Etap I - odbiór faktyczny w siedzibie WYKONAWCY;
2) Etap II - pozostawienie pojazdu w depozycie u WYKONAWCY;
3) Etap III - odbiór z depozytu z siedziby WYKONAWCY.
Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY. Odbioru
faktycznego przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będą wchodzili
przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA, w obecności przedstawiciela
WYKONAWCY. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,
każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi
przedmiotu umowy dla przedstawicieli UŻYTKOWNIKA w dniu odbioru faktycznego
przedmiotu umowy lub w dniu odbioru pojazdu z depozytu.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem
przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy w depozycie obciążają WYKONAWCĘ.
W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność
pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły pozostawienia w siedzibie
WYKONAWCY oraz odbioru z depozytu podpisane przez przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:
1) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
2) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie UE,
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.
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§ 8. GWARANCJA I SERWIS
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji, na okres ….
miesięcy liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego.
Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO
i UŻYTKOWNIKA protokołu odbioru faktycznego przedmiotu umowy bez uwag.
W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie
UŻYTKOWNIKA przedmiotu umowy przez autoryzowany serwis WYKONAWCY i na
koszt WYKONAWCY.
Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie
indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKA.
Warunki gwarancji na sprzęt określa producent danego sprzętu który znajduje się na pojeździe.
W okresie gwarancji, koszty wynikające z warunków gwarancji producenta sprzętu będącego
na wyposażeniu przedmiotu umowy pokrywa UŻYTKOWNIK.
§ 10. KARY UMOWNE
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 w
wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w zapłacie za przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4
w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w
wydaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni kalendarzowych od terminu, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku WYKONAWCY nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody.
§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej
umowy poddają spór rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z wyłączeniem art. 509 K.C.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie
w formie aneksu.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
1) W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu
umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w
załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych.
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W przypadku zmian korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalna jest zmiana
umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
3) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która
umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego
wyposażenia do nowych przepisów prawa.
4) Terminu realizacji przedmiotu umowy – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO).
W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest taka zmiana umowy, której
konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
Ponadto ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:
1) Procedury odbiorowej przedmiotu umowy.
2) Procedury szkoleniowej przedmiotu umowy.
3) Serwisowania przedmiotu umowy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, tj. 1 egzemplarz
dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, każdy na prawach oryginału.

ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do umowy – formularz wykonawcy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
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