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UMOWA – PROJEKT
NR P-JRS/1/2020
ZAWARTA W DNIU ...11.2020 R. POMIĘDZY
Ochotniczą Strażą Pożarną – Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu z siedzibą przy
ul. Wierzbowej 14, 50-080 Wrocław, KRS: 0000210785, NIP: 8971738159 reprezentowaną przez:
Prezesa Katarzynę Jakubowską oraz Naczelnika Wojciecha Nowaka
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
Firmą …….. z siedzibą przy ul. ……… reprezentowaną przez:
zwaną dalej „ Wykonawcą”.

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr JRS/1/2020, którego przedmiotem jest: „Dostawa jednego
samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami
ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.”.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego samochodu typu typu BUS do przewozu 9
ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t.”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną
część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu jedną sztukę
przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części umowy samochodem, spełniającego wymagania
techniczne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ i złożonej ofercie, które stanowią
załączniki do niniejszej umowy, a zarazem integralne jej części.
4. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach wskazanych w Umowie.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie na kwotę w wysokości … zł (… złotych) netto, co równe jest kwocie
… zł (… złotych) brutto.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty
dokonania dostawy towarów i wykonania usługi wskazanej na prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę fakturze.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na wskazany przez Wykonawcę na fakturze
rachunek bankowy.
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4. Warunkiem zawieszającym zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie w imieniu Zamawiającego
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy, bez zastrzeżeń.
5. Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 2 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do: …-…-2020 r. Termin
realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w terminie,
o którym mowa powyżej.
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie będzie protokół odbioru końcowego,
o którym mowa w § 3.

§ 3 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Należyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy z Umowy zostanie potwierdzone (pokwitowane)
protokołem odbioru.
2. Odbioru końcowego w siedzibie Wykonawcy dokona komisja, w skład której będzie wchodziło
2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru
końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego
i Wykonawcy oraz zostanie podpisany przez strony.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego samochodu usterek, Wykonawca
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od wad.
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach
w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz zostanie podpisany
przez przedstawicieli stron.

§ 4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Następujące dokumenty techniczne Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu
wraz z samochodem:
1) instrukcja obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
2) książka gwarancyjna w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej
umowy,
3) wykaz punktów serwisowych na terenie Wrocławia i/lub Dolnego Śląska.

§ 5 GWARANCJA I SERWIS
1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości przedmiotu Umowy, to jest Wykonawca gwarantuje,
że przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
a) ….. miesięcy gwarancji mechanicznej na silnik i podzespoły z limitem przebiegu wynoszącym
…………. km,
b) ….. miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
c) ….. miesięcy gwarancji na perforację nadwozia.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
4. Serwis jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami
wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji.
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§ 6 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY w wysokości 10 % ceny samochodu
określonej w § 2 ust. 1,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze samochodu w wysokości 0,1 % ceny
samochodu określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
2) Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7 ZMIANA UMOWY
1. Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie, wypowiedzenie Umowy może
być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty – w tym
m.in. możliwość zmiany wysokości i terminu płatności wynagrodzenia wykonawcy oraz zakresu
i terminu dostawy – zachodzi wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
a w szczególności gdy:
1)
Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ
na realizację zamówienia.
2)
Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
3)
Zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby
terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia
zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, których nie da się przewidzieć przed
podpisaniem umowy, w szczególności: wojna, powódź, huragan.
4)
Zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu lub zakresu realizacji
przedmiotu zamówienia, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Strony,
oraz uzgodnienia nowego terminu lub zakresu realizacji przedmiotu zamówienia pomiędzy
Stronami.
5)
Nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto.

§ 8 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej
umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy
prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
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§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie
w formie aneksu.

3.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 1 egzemplarzu
dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

……………………..………………..………………………………………

……………………..………………..………………………………………
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