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UMOWA NR .............. 

zawarta w dniu….......................... w ................., pomiędzy: 

 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Staniszewie 
z siedzibą: Staniszewo 38A, 83-328 Sianowo,  
NIP: 589-17-82-313, Regon: 192575935, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 
0000061434 
reprezentowaną przez:  
Radosława Drywę – Prezesa OSP Staniszewo, 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
podmiotem: ….…, z siedzibą: .……,  
posiadającym NIP …………, REGON …………, 
reprezentowanym przez:  
1) ……………………………………,  
2) …………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
IZ.271.52.2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: 

 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, 
ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Staniszewie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw własności średniego 
samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 
.............................................. (marka, typ i model podwozia) zabudowanego zgodnie z kopią 
oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, zwanego dalej samochodem. 

3. Samochód będzie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z kompletną dokumentacją 

wymienioną w § 2 umowy.  

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie z SOPZ 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Wykonawca oświadcza, że samochód będzie fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek 
usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich jak również będzie spełniał 
wszystkie wymagania przewidziane prawem i niniejszą umową i będzie dopuszczony do ruchu 
na terenie RP. 

§ 2 
[Terminy realizacji i zasady odbioru przedmiotu umowy] 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 05.12.2018 r. Odbiór przedmiotu 
umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z 
samochodem: 

1) instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego 
urządzeń, 

2) książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej  
i elementów wyposażenia samochodu, 

3) świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą CNBOP, 
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4) aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej na elementy, co do których takie świadectwo jest prawnie 
wymagane, 

5) inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego, w tym: 
a) aktualne badanie techniczne, 
b) kartę pojazdu, 
c) wyciąg ze świadectwa homologacji odpowiednio podwozia lub całego 

pojazdu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pobytu 2 reprezentantów Zamawiającego 
podczas montażu sprzętu i odbioru pojazdu oraz nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego  
i praktycznego przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. 

4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data przekazania w całości 
przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie protokół podpisany przez 
Zamawiającego bez uwag.  

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego wad, 
przedmiot umowy przedstawiony do odbioru nie zostanie odebrany. 

§ 3 
[Zasady reklamacji towarów wadliwych] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 
1) samochód wraz z całym wyposażeniem na okres ..... miesięcy licząc od daty 

przekazania Zamawiającemu w całości przedmiotu umowy, 
2) zabudowę wraz z całym wyposażeniem na okres ..... miesięcy licząc od daty 

przekazania Zamawiającemu w całości przedmiotu umowy, 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, udzielona Zamawiającemu obejmuje cały samochód 
ze wszystkimi jego stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne takie jak elementy 
układu zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu, 
elementy układu wydechowego, a także na powłokę lakierową oraz na perforację korozyjną, 
również w przypadku jeśli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentów lub 
poddostawców elementów jest krótsza, aniżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu na 
samochód. Natomiast jeżeli gwarancja udzielona przez producentów lub poddostawców 
elementów jest dłuższa aniżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
samochód, wówczas Zamawiający może jej dochodzić bezpośrednio u producentów lub 
poddostawców elementów, w tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 
dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów lub poddostawców 
elementów. 

3. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, 
właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność 
wyposażenia samochodu zgodnie z treścią oferty. 

4. W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia 
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wskazany przez Wykonawcę. Rozpoczęcie 
usunięcia wad lub usterek nastąpi w ciągu …. dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 
usterki od Zamawiającego. Termin usunięcia wad lub usterek nie może być dłuższy niż ... dni 
roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia usunięcia wad lub usterek. 

5. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia 
samochodu do serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można 
usunąć w siedzibie Zamawiającego – koszty przemieszczenia samochodu do i z serwisu 
poniesie Wykonawca. 

6. Okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy. 

7. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne podwozia, silnika, zabudowy 
pożarniczej i wyposażenia samochodu, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis 
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Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie 
Zamawiającego nie będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne - koszty 
przemieszczenia samochodu do i od serwisu poniesie Wykonawca. 

8. Po okresie gwarancji i rękojmi, serwis podwozia, zabudowy pożarniczej i wyposażenia będzie 
prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika 
samochodu. 

9. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku 
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 

10. Za dzień roboczy Strony umowy rozumieją dni od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

11. Okresy gwarancji wskazane w ust. 1 uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem 
Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie umniejsza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

§ 4 
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy] 

1. Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego prowadzi .................. lub zastępująca go osoba. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym 
realizację umowy jest ........................ lub zastępująca go osoba. 

§ 5 
[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, określone 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: ......... zł (słownie: 
.......... złotych ..... gr). W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości ..... zł, wg stawki: 23 
%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które 
ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem 
rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym między 
innymi: 

1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710).  

2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

3) koszty pobytu na czas montażu sprzętu i odbioru przedmiotu zamówienia oraz 
koszty przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Zamawiającego, 

4) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

 § 6  
 [Zasady rozliczeń i płatności za dostarczony przedmiot umowy] 

1. Wynagrodzenie za wykonany w całości i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy 
reguluje się jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT. 
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2. Wynagrodzenie Zamawiający reguluje przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do      
14 dni od daty otrzymania faktury VAT, po faktycznym dokonaniu odbioru w całości przedmiotu 
umowy na zasadach określonych w § 2. 

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie 
obciążony w terminie określonym w ust. 2. 

4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych 
za każdy dzień powstałego opóźnienia. 

§ 7 
 [Kary umowne] 

1. Na podstawie art. 483 § 1 w związku z art. 473 § 1 Kodeksu Cywilnego, Strony zgodnie 
ustalają, że o ile nie będzie to wynikiem działania siły wyższej, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu 
określonego w § 2 ust. 1, 

2) za nieterminowe przystąpienie do usunięcia lub nieterminowe usunięcie wad lub 
usterek przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 4,  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) za nieprzeprowadzenie szkolenia o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 
1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę 
umowną Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 pkt 1) – 3) nie może łącznie 
przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

§ 8 
[Odstąpienie od umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy, 

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go        
z rejestru lub ewidencji, 

3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności z tytułu wykonania całości lub części niniejszej 
umowy, 

4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 
a) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne mimo 

uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do poprawy, 
b) w razie stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego lub 

końcowego istotnych wad, nie dających się usunąć, 
c) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy co najmniej 30 dni      

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 niniejszej umowy, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone nie później niż w terminie do dnia 1.12.2018 
r. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie  
o odstąpieniu zostanie nadane w placówce pocztowej. 
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§ 9 
[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy (ZNWU) w formie ………….…., służące pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy do wysokości ……………… zł 
(5% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy), 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty wykonania 
przedmiotu umowy i uznania, że został on wykonany należycie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych 
roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

§ 10 
[Forma zmian i uzupełnień umowy] 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy               
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym 
niżej zakresie: 

1) zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) 
Pzp, 

2) Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy jeśli 
konieczność ich wprowadzenia wynika: 

a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących,  przy 
czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę, 

b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub 
ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów  
i urządzeń, których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane 
przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie 
Wykonawcy nie może ulec zmianie. 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej 
umowy stawki podatku VAT,  

4) Zmiany w zakresie Dokumentacji technicznej, jeżeli będzie to niezbędne dla 
zapewnienia należytego wykonywania usług utrzymania pojazdów, 

5) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”, za którą Strony 
rozumieją działanie niezależne od Stron, których nie mogły przewidzieć ani im 
zapobiec pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami Pzp oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako 
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej 
zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa 
polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie 
miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie 
podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

§ 12 
[Klauzula Salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony 
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony 
w ust. 2. 
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2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy      
w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, 
które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

§ 13 
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać 
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą 
rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych 

wydanych na jej podstawie, 
3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 

§ 14 
[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych] 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 
osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych  
w §4 umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie Pan Radosław Drywa. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie 
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności 
kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym Instytucje 
dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 4 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń 
lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia niniejszej 
Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować 
rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO. 
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11. Wykonawca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego 
paragrafu. 

§ 15 
[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze Stron po jednym. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 

 

 

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


