Załącznik nr 4
UMOWA OSP.271.2.2015
W dniu ……………….. pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijewie Królewskim, z siedzibą w ul. Chełmińska 9B, 86-253 Kijewo
Królewskie, pow. Chełmno, woj. kujawsko – pomorskie, którą reprezentują:
1. Waldemar Grzyb
Prezes OSP Kijewo Królewskie
2. Grzegorz Szczęsny
Skarbnik OSP Kijewo Królewskie
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
którego reprezentują:
………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „DOSTAWCĄ”,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty złożonej przez
WYKONAWCĘ.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa Zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego 4x2 dla OSP
Kijewo Królewskie (dalej „Pojazd”), zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno użytkowych określonym w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 2.
Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać Pojazd ZAMAWIAJĄCEMU w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Koszty związane z posiadaniem Pojazdu do chwili jego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU ponosi
DOSTAWCA.
§ 3.
Wynagrodzenie
1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY, zgodnie z
jego
ofertą,
wynagrodzenie
w
wysokości
.................................
zł
netto
(słownie: .....................................................................................................................................), do którego
doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ...........%.
2. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ZMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY
wynagrodzenie
brutto
w
wysokości
.................................
zł
(słownie: ....................................................................................).
3. Należność uiszczona zostanie w terminie 45 dni od dnia otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO,
na rachunek bankowy w niej wskazany.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru Pojazdu, o którym mowa w § 4 ustęp 7.
5. W razie zwłoki w zapłacie należności DOSTAWCY przysługują odsetki ustawowe.
6. Dane do faktury: Ochotnicza Straż Pożarna w Kijewie Królewskim ul. Chełmińska 9B,86-253 Kijewo

Królewskie, nr NIP 875-13-11-673
7. Nazwa banku i nr konta Dostawcy, na które należy przelać środki: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. .

§ 4.
Odbiór przedmiotu umowy
1. DOSTAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,
o dacie odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.
2. Data odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu nie może być późniejsza niż termin wydania Pojazdu,
o którym mowa w § 2.
3. Odbiór techniczno – jakościowy Pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie, o którym
mowa w ust. 1.
Protokół odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.
W protokole tym Strony ustalą dokładny termin faktycznego wydania Pojazdu, o którym mowa w ust. 6.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek Pojazdu, DOSTAWCA
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany Pojazdu na wolny od usterek. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Niniejsze postanowienie nie naru sza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że Pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia DOSTAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w Pojeździe i doprowadzenia Pojazdu do Stanu zgodnego z wymogami tej Specyfikacji lub wydania innego Pojazdu.
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w
załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dwóch egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Niniejsze postanowienie nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu dokona co najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu dwóch dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela DOSTAWCY.
7. Odbiór Pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Odbioru samochodu dokona co najmniej
dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela DOSTAWCY.
Protokół odbioru Pojazdu, podpisany przez obie Strony, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej Pojazdu jednego kierowcy i jednego mechanika, w ciągu jednego dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu faktycznego odbioru Pojazdu. Protokół z prze prowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany
przez obie Strony.
§5
Dokumentacja techniczna
1. Do Pojazdu DOSTAWCA w dniu odbioru zobowiązuje się dołączyć:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji,
b) kartę Pojazdu,
c) instrukcję obsługi i konserwacji Pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim,
d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.
e) kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów słu żących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP. W
przypadku dostarczenia świadectwa w terminie późniejszym uniemożliwiającym rozliczenie otrzymanej dotacji w kwocie 50 000 zł z Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, Ko -

mendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł, krajowego systemu Ratowniczo –
Gaśniczego w kwocie 18 600 zł oraz Gminy Kijewo Królewskie w kwocie 20 000 zł DOSTAWCA
zobowiązuje się pokryć wymienioną kwotę.
§ 6.
Gwarancja
1. DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na Pojazd wraz z wyposażeniem oraz na
zabudowę pożarniczą na okres ………… miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania protokołu faktycznego odbioru Pojazdu, o którym mowa w § 4 ustęp 7.
2. DOSTAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia Pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Naprawy będą wykonywane w czasie do 72 godzin od daty
dokonania zgłoszenia w formie faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją
świadczyć będzie bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
5. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY zgodnie z gwarancją producenta.
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez DOSTAWCĘ na podstawie indywidualnych
zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
7. DOSTAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za wady fizyczne
Pojazdu powstałe w okresie trwania gwarancji.
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§ 7.
Kary umowne
Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i wydania Pojazdu po terminie skazanym w § 2,
DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ustęp 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia uniemożliwiającego rozliczenie otrzymanej dotacji w kwocie 50 000 zł z
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł, krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 18 600 zł oraz Gmi ny Kijewo Królewskie w kwocie 20 000 zł DOSTAWCA zobowiązuje się pokryć wymienioną kwotę.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od daty, w której
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i wydaniu Pojazdu przekroczy cztery tygodnie.
W przypadku, gdy DOSTAWCA nie dokona naprawy Pojazdu lub wyposażenia w terminie określonym
w § 6 ustęp 3 zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 3 ustęp 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie
ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym
w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
Jeżeli ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 zapłaci DOSTAWCY karę umowną w wysokości 1%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ustęp 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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§ 8.
Zmiana umowy
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) zmiany ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
b) zmiany zasad dokonywania odbioru.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zawartej umowy zgodnie
oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

