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Załącznik nr 2 
do „Specyfikacji Istotnych Warunków                       
Zamówienia” Nr 01/ZP/2020 

 
 
 

UMOWA nr …… (wzór) 
 

zawarta w dniu ................2020 r. w Brennej, pomiędzy: 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Brennej Centrum z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 75, 43-385 
Brenna, posiadającą REGON:   ………………………, NIP: ………………, 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP Józefa Ferfeckiego, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 

firmą:............................................................................................................................................,  
REGON:……………………., NIP:………………………………….., 
reprezentowaną przez : 

............................................................., 

.............................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
łącznie zwanych Stronami 
 
 

§ 1 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZP/1/2020, 
przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej w dalszej części 
umowy Ustawą. 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu (lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia: …………………., o parametrach 
technicznych zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 
do SIWZ) oraz w cenie określonej w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ), 
stanowiących integralną część niniejszej umowy.  
 

§ 3 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia 

……………..……… własnym transportem, na swój koszt i ryzyko.  
2. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o przygotowaniu do odbioru pojazdu, przy czym 
potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz jego odbioru przez 
Zamawiającego będzie protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę, 
podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wraz z samochodem wydać Zamawiającemu dokumenty 
do rejestracji, opinię rzeczoznawcy, badanie techniczne z Okręgowej Stacji 
Diagnostycznej oraz kserokopie świadectw homologacji. 
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§ 4  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy kwotę w wysokości: 

 ...................................... zł brutto wraz z naliczonym podatkiem od towarów i usług VAT  
(słownie:.................................................................................................................................). 

2. Zapłata dokonana zostanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

3. Faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 3 ust. 2   niniejszej umowy. 

4. Za dzień zapłaty uznany zostanie dzień dokonania obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W razie zwłoki w dostawie lub w przygotowaniu samochodu do wymogów specyfikacji 

istotnych warunków Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej  
w wysokości 1 % wartości określonej w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy,  
a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wartości 
zamówienia. 

3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody. 

 
§ 6  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres: 
............................................. licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy,  
tj. zgodnie z okresem zadeklarowanym w ofercie. 

2. Wykonawca z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy wyda Zamawiającemu dokument 
gwarancji potwierdzający zakres oraz okres udzielonej  gwarancji. 

3. Wykonawca Oświadcza, że zmiany adaptacyjne pojazdów nie powodują utraty oraz 
ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznych gwarancji pojazdów bazowych. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu 
umowy jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji lub do dostarczenia wolnego od wad 
przedmiotu umowy.  Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu 
umowy wolnego od wad jeżeli w terminie gwarancji zostały dokonane co najmniej 
3 naprawy danej wady i pomimo tego przedmiot umowy nadal jest wadliwy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia, przy czym koszty dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy 
będzie ponosił Wykonawca. 

6. W razie zwłoki w wykonaniu  obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości  
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki. 
 

§ 7 
W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku  Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań 
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami 
Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów. 
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§ 9 
Zmiany postanowień umowy, pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w oparciu 
o zasady określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
z 2019r., poz. 1843). 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


