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Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy - PN.2.2019 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

(wzór) 
 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Pałecznicy  pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Pałecznicy 

32-109 Pałecznica 

ul. Strażacka 5/1 

NIP: 682-14-40-937, REGON:  290826206   

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

- ……………………………………  

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy                  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986).  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zestawieniu Minimalne 

wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

z układem napędowym 4x4 - (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP, złożonego 

w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik 

nr 1 do umowy. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwo homologacji dla samochodu 

bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin co najmniej EURO 6, 

oraz ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na 

terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, 

poz. 1002, z późn. zm.). 

3. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 

1846-2 2 (lub równoważnych) 

§ 2 

 

1. Dostawa winna być zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o odpowiedniej jakości określonej  

w ofercie i ponosi za tę jakość pełną odpowiedzialność, 

2) świadczenia usługi obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, na warunkach 

określonych: w niniejszej umowie oraz ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu 

umowy i zapłaty określonej ceny. 

3. Realizacja zamówienia do ……….……………… r.   

4. Datę przekazania przedmiotu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

§ 3 

 

1. Rok produkcji samochodu – 2019 r. – nieużytkowany do tej pory. 

2. Wykonawca przekazuje wraz z pojazdem karty gwarancyjne oraz wszystkie dokumenty,           

o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji 

pojazdu.  

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem przekazał książkę gwarancyjną 

pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, wykaz wyposażenia dodatkowego oraz inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy,                                           

a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do 

dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

4. Do wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu umowy Wykonawca winien 

dołączyć instrukcję użytkowania i opis sposobu konserwacji, w języku polskim oraz karty 

gwarancyjne. 

5. Wykonawca wykona przeglądy przedsprzedażne (zerowe) przedmiotu umowy, a ich 

wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych. 

6. Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany będzie protokół odbioru, zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru, potwierdzający w szczególności kompletność, 

terminowość i zgodność dostawy z treścią złożonej oferty. 

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony będzie podstawą do 

wystawienia faktury. 

 

§ 4 

 

1. Cena sprzedaży wynosi:  …………………..……… brutto,  

słownie:…………………………………………..……………… , w tym VAT …… % 

2. W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy spowodował powstanie u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 

wystawi fakturę VAT uwzględniającą powyższy fakt oraz poinformuje Zamawiającego                       

o wysokości podatku od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć.  

3. Strony uzgadniają, że Wykonawca zobowiązany jest do:  

- oddania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenia instruktażu wstępnego 

i przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zgodnie z ofertą i na warunkach określonych w SIWZ udziela gwarancji: 

1) na podwozie z kabiną -  … miesięcy bez limitu km, 

2) na zabudowę pożarniczą - … miesięcy,  

3) wyposażenie ratownicze - … miesięcy 

4) na powłoki lakiernicze - … miesięcy,  

5. Wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu oraz pozostałego sprzętu 

stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. czynności na własny 

koszt i własnym staraniem w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia 

do miejsca wykonywania naprawy lub przeglądu i zwrotu do siedziby Zamawiającego. 
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6. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich 

usunięcia.  

7. Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot umowy określone zostały w książkach 

gwarancyjnych pojazdów. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

 

1. Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z fakturą specyfikację zawierającą ceny 

jednostkowe dostarczonego sprzętu i urządzeń. 

3. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na poczet wykonania umowy. 

 

§ 6 

 

1. Kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy będzie naliczona                     

w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia licząc od wartości zamówienia, ale nie 

więcej niż 15% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 

wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,                         

za które odpowiada Wykonawca. 

3. Jeśli szkoda Zamawiającego byłaby wyższa od kar umownych, o których mowa w ust. 1               

i 2, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 7 

 

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

§ 8 

 

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub 

innych okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają                                             

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, które zamawiający 

przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu                               

o zamówieniu. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

 

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 12 

Klauzula informacyjna z RODO: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pałecznicy, 32-109 Pałecznica, ul. Strażacka 5/1;  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. Urz. UE L 119.1 z 2016 r.);  

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące 

w realizacji umowy oraz organy kontrolne i zarządcze;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami 

prawa dla obowiązków wynikających z konieczności archiwizacji dokumentów;  

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje odmową 

zawarcia umowy. 

8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. zestawienie Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 - (kategoria 2: uterenowiony), dla 

jednostki OSP, złożone w ofercie z dnia ......... 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu ratowniczo-gaśniczego 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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Załącznik nr 2 do umowy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SAMOCHODU 

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

 

na podstawie  umowy Nr ………….…….  zawartej w dniu …………………… r.  

Dotyczy dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pałecznicy. 

W dniu …………….………. r. Zamawiający dokonał odbioru samochodu ratowniczo-

gaśniczego, określonego w wyżej wymienionej umowie. 

 

1. Marka samochodu…………………..  

2. Model/typ………………………………… 

4. Numer identyfikacyjny (VIN) ……………… 

5. Stan licznika…………………………….. km 

6. Komplet kluczyków (…….. szt.) 

7. Karta pojazdu …………….   

8. Parametry techniczne pojazdu, kabiny, zabudowy pożarniczej i wyposażenie samochodu 

są zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy [zestawienie: Minimalne wymagania 

techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem 

napędowym 4x4 - (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP]. 

9. Instrukcja obsługi w języku polskim ……………… 

10. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla 

pojazdu, dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako „samochód 

specjalny”…………………………………………………………………………………. 

11. Uwagi………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. Przyjęto bez zastrzeżeń / zastrzeżenia*  ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Stwierdza się, że przedmiot zamówienia został dostarczony:* 

- zgodnie z warunkami umowy oraz w terminie umownym, 

- zgodnie z warunkami po upływie terminu wykonania, z opóźnieniem……. dniowym -  

zgodnie z § 6 umowy Zamawiający naliczy kary umowne, które zostaną potrącone 

z rachunku/faktury. 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury na adres 

zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

Zamawiający                                                  Wykonawca 

 

……………………………………    ……………………………… 


