Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA
zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Niwnicy, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
……………………………………………………….
zwaną dalej Zamawiającym,
a
/zapis uzależniony od formy prawnej Wykonawcy/
……………………………….
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ......................................................
z siedzibą przy ul. ........................, ................, wpisaną/ym do CEIDG
NIP ......................., Regon .........................., zwaną/ym dalej
Wykonawcą,
/dla osób fizycznych/
...........................................,
z siedzibą przy ul. ................, ................, zarejestrowaną/ym w KRS pod numerem .................,
NIP......................, Regon.............., zwaną/ym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną/ym przez:
1. Imię i nazwisko - funkcja
2. Imię i nazwisko - funkcja
/dla osób prawnych /
uprawniony/mi do wykonywania robót objętych niniejszą umową na podstawie
przetargu…………….przeprowadzonego w dniu ………….. i oferty złożonej przez Wykonawcę
…………..o następującej treści:

wygranego
w dniu

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się wyprodukować, przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu ze swojej
siedziby 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem zgodnym z opisem
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowa charakterystyka techniczna pojazdu określona została w Załączniku nr 1- „Specyfikacja
Techniczna Przedmiotu Zamówienia” do oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który
jest jednocześnie załącznikiem do umowy i stanowi integralną jej część.
Samochód musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczące parametrów technicznych,
budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów.
Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo –
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Wymaga się aby świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień odbioru pojazdu. Świadectwo winno być
dostarczone zamawiającemu łącznie z ofertą. Pod pojęciem „świadectwo dopuszczenia” rozumie się
dokument, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Wykonawca zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa i jeżeli są stosowane to z
pełnym zbiornikiem dodatków.
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§ 2.
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.
4.

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy będzie
wynagrodzenie ryczałtowe: w kwocie netto ………………… plus podatek VAT ……, tj.: …………. to jest
w cenie brutto ……………………… ; (słownie:………………………………………….. zł.).
Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie zamówienia ustalonego w ust. 1.
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było przewidzieć, wykonanie dostawy groziłoby
wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
Rozliczenie dostawy nastąpi jedną fakturą płatną w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury i podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez przedstawicieli obu stron.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie do ………. 2019 r.
§4

ODBIÓR, INSTRUKTAŻ OBSŁUGI PODSTAWOWEJ I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem o dacie, w której
przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.
2. W czasie odbioru Zamawiający w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu
umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu, jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
3. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany
samochodu na wolny od usterek.
4. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał warunkom umowy Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z charakterystyką pojazdu (załącznik do umowy). Zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i
podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od
umowy.
5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
6. Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
7. Wykonawca zapewni bezpłatny instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli
Zamawiającego. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.
§ 5.
OSOBY KOORDYNUJĄCE DOSTAWĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca na koordynatora dostawy wyznacza ……………………… .
§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część dostawy, którą wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
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§ 7.
GWARANCJA I SERWIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …… miesięcy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z
kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego bezusterkowego
przekazania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu
w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, przemieszczania
pojazdu na własny koszt dokonuje Wykonawca.
Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do
przeglądu lub naprawy przez Zamawiającego.
Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony
dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń
Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 15 lat od zakończenia produkcji samochodów,
będących przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski wykonujący
wszystkie naprawy.
§8.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
b) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim,
c) książkę gwarancyjną w języku polskim,
d) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu, świadectwo dopuszczenia CNBOP, o
którym mowa w § 1 pkt 4 umowy.

§ 9.
KARY UMOWNE
1.
2.

3.
4.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w
umowie, za każdy dzień zwłoki;
b)
za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
c)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiającego – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W razie zaistnienia istotnej zamiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W części nie uregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie wykonywania umowy.
3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w tym przedłużenie terminu wykonania
zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
z powodu:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego;
b) wystąpienie okoliczności wystąpienia siły wyższej, albo innych zdarzeń wymuszających przerwy w realizacji
zamówienia nie zależne od Wykonawcy;
2. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności.
Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów do niniejszej umowy.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralnymi częściami umowy będącymi w posiadaniu Zamawiającego i Wykonawcy są:
1) Oferta Wykonawcy.
2) „Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia”

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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