
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy 

Nr sprawy ZP.OSP.271.1.2020 
 

UMOWA nr……….. 
 
 
Zawarta w dniu …........... 2020 r.  w …………….pomiędzy ……………z siedzibą  
………………… 
NIP: …………….. REGON: ………………………………. 
reprezentowaną przez 
- ………………………………………………. zwaną w dalszej części dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………, z siedzibą ………………… NIP  
…………………REGON………………..…,  

reprezentowany przez: 

- …………………………………. 
zwanym w dalszej części dalej „Wykonawcą” 

 
§ 1 

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), o następującej treści: 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego fabrycznie 
nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego …………………. z napędem 
4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla Zamawiającego, wykonanego zgodnie ze 
szczegółowym opisem parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwaną w dalszej części umowy SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy, tj. pojazdu o 
następujących cechach: 

 

 Marka …………….., model ………………, typ ……………………… 

 Rok produkcji ............... 
 

2. Wydanie samochodu zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, po 
stwierdzeniu, że parametry techniczne i wyposażenie samochodu są zgodne z opisem 
określonym w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Odbiór oraz pierwsze uruchomienie samochodu zostanie dokonane w siedzibie 
Wykonawcy. Zamawiającemu zostaną wydane następujące dokumenty: książka 
gwarancyjna/serwisowa, karta pojazdu (o ile przepisy nakładają obowiązek jej wydania)  i  
inne niezbędne dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego na terenie RP, 
umożliwiające rejestrację samochodu, a także świadectwa zgodności i  instrukcja obsługi 
w języku polskim. 

4. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie 
odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Realizacja sprzedaży, o której mowa w § 2 nastąpi w terminie do ……………….. r. 
 

 



§ 4 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: 

 netto…………………..  

 VAT …………………… 

 brutto …………………. 

 słownie ………………… 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w dniu sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazanego w ust. 3. Fakturę należy wystawić na 
……………… z siedzibą ……………… nr  NIP………………. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 
przez obie strony. 

4. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę, po odbiorze samochodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Wskazany rachunek bankowy musi znajdować się na liście czynnych 
podatników VAT. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca oświadcza, że samochód o którym mowa w § 1 jest fabrycznie nowy, jest 

jego własnością, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych i obciążeń na 
rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

 
§ 6 

 
1. Gwarancja oraz rękojmia na dostarczony samochód wynosi: (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy)   ……….. miesięcy. 
2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony 

protokołu odbioru samochodu. 
3. Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunięte zostaną nieodpłatnie          

w sposób i w terminach określonych w gwarancji, wszelkie wady i usterki, a także 
nieprawidłowości w działaniu sprzedanego samochodu. 

4. Wszelkie koszty związane ze świadczeniami z gwarancji ponosi Wykonawca. 
5. Na wyposażenie samochodu określone w punkcie ……….. załącznika nr 3 do SIWZ  

Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z kartą gwaranacji producenta, lecz nie mniej niż 
na 2 lata. 

6. Na czas naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi – na wniosek 
Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu 
zastępczego. Zamawiający ma prawo zwrócić się do wykonawcy o oddanie do dyspozycji 
samochodu zastępczego w przypadku napraw przekraczających 72 godziny, liczonych od 
momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
przysługujących mu z tytułu gwarancji. 

 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach: 
a. w przypadku niedostarczenia samochodu w terminie, zamawiający ma prawo                          

do pomniejszenia kwoty wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy o 0,2 % 
całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia. Jeżeli opóźnienie w wydaniu samochodu przekroczy 7 dni roboczych, 



Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w 
wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w  § 3 ust. 1. Oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego od umowy z tej przyczyny winno zostać 
nadane na adres Wykonawcy w terminie 2 miesięcy od dnia powstania uprawnienia 
do odstąpienia od umowy. 

b. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, 

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy                     
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy                           
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % ceny określonej                
w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za sprzedaż przedmiotu umowy 
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

  
§ 8 

 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru 

ze strony Zamawiającego jest: ......................................................... 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru 

ze strony Wykonawcy jest …………………………………………… 
 

§ 9 
 

1. W razie wystąpienia 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żadać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, jeżeli doszło do jej częściowego wykonania. 

 
§ 10 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane 

będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

Do umowy maja zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks Cywilny. 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i  dla Wykonawcy. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA 


