
 

                                                                                                                               Załącznik nr 5 

                                                                                                                               PROJEKT 

 

UMOWA NR …...................….. 

 

zawarta w dniu ............................2013 r. pomiędzy  Gminą Tczów , 26-706 Tczów , 

posiadającą NIP 811-17-14-505, Regon 670224031 

reprezentowaną  przez: 

P. Andrzeja Wolszczaka- Wójta Gminy . 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

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

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………..............……… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907.).  

Zakup w ramach Projektu pn., Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki 

………………………………….................... dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczowie , 

zgodnie ze SIWZ stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY odbierze od 

WYKONAWCY w jego siedzibie. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wydane w terminie do ……………. 2013 r. 

2. Odbiór pojazdu odbędzie się w dwóch etapach: 

 odbiór techniczno – jakościowego w siedzibie Wykonawcy podczas którego wydana 

zostanie dokumentacja niezbędna do jego zarejestrowania - obejmująca w 

szczególności: 

a)instrukcję w języku polskim, 

b)wyciąg ze świadectwa homologacji, 

c)kartę pojazdu, 

d)fakturę VAT. 

 odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy ustalony w dniu odbioru techniczno –    

jakościowego. 

3. W trakcie odbioru faktycznego WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia na 

własny koszt obowiązkowego szkolenia przedstawicieli UZYTKOWNIKÓW w zakresie 

obsługi odbieranego samochodu strażackiego.  

 



 

§ 3 

 

WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o planowanym terminie odbioru. 

 

§ 4 

 

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie  

w protokołach odbioru. 

2. .Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego. 

3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego 

pojazdu w siedzibie WYKONAWCY. 

4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: 

dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem 

przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego 

poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru 

techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz 

podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo 

powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. 

 

§ 5 

 

1. Wartość netto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: 

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

2. Wartość podatku (zgodnie z obowiązującym prawem) .............% VAT …………zł 

3. Wartość brutto przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na: 

………………...............zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………..) 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywnie podpisany protokół odbioru 

techniczno – jakościowego. 

 

§ 6 

 

1.  Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w  

    Tczowie , 26-706 Tczów ,NIP 811-16-27-692,Regon 670993634. 

2.  Do faktury  zostanie dołączona specyfikacja cenowa w ujęciu : samochód bojowy, 

     wyposażenie w sprzęt pożarniczy. 

3. Urząd Gminy w Tczowie w celu dokonania rozliczenia i zapłaty części faktury otrzyma  

    oryginał  faktury. 

4. Płatnikami będą : Ochotnicza Straż Pożarna w Tczowie w kwocie .........................., 

     Gmina Tczów  w kwocie................................ 

5.  Samochód będzie współfinansowany przez : 

    - Gminę Tczów, 

    -Komendę główną państwowej Straży Pożarnej , 

    -Zarząd Główny Ochotniczej Straży pożarnej  

    -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 

 

 



 

 

§ 7 

 

1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 21 dni na  

    konto WYKONAWCY podane w fakturze . 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 8 

 

1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU: 24 miesiące gwarancji. 

2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołów odbioru. 

3. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez  

    Wykonawcę. 

§ 9 

 

1. W przypadku ujawnienia wad WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania  

    obowiązków wynikających z tytułu gwarancji. 

2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 WYKONAWCA zobowiązuje się do  

    wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu. 

 

§ 10 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

- za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy   

  dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 %  

  wartości netto przedmiotu umowy. 

b) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne: 

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości odsetek ustawowych za każdy  

  dzień zwłoki, 

- za nieterminową płatność za przedmiot umowy - w wysokości odsetek ustawowych za 

   każdy dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 %  

  wartości netto przedmiotu umowy. 

 

 

§ 11 

 

1.Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących  

    przypadkach: 

a) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy jeżeli: 

- zostanie ogłoszona upadłość WYKONAWCY, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, 

b) WYKONAWCA może odstąpić od umowy jeżeli: 

-ZAMAWIAJĄCY bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy 

  w terminie 45 dni, 

2.Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - od  

   rygorem nieważności odstąpienia. 



 

 

§ 12 

 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem  

    nieważności. 

2.Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla  

   siedziby Zamawiającego. 

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy  

   Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

4.Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz.  

    dla WYKONAWCY i 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

                

         WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJACY 


