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Wzór 

 
UMOWA Nr ………………. 

 
zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy:  
  
Ochotniczą Strażą Pożarną w Sobótce                                                                                                                    
ul. Warszawska 12, 55-050 Sobótka, 
NIP: 896-144-39-32 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Joannę Budę – Prezesa OSP 
a firmą 
…………………………………………………….. 
z siedzibą 
…………………………………………………….. 
działająca na podstawie wpisu do: 
………………………………………………….. 
NIP:…………………………………………… 
Regon……………………………………….. 
KRS……………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
.......................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą,                                                                       
 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) w trybie 

przetargu nieograniczonego (nr sprawy: OSPSob.ZP.01.2020)    

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

z napędem 4x4, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 

1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                               

Model  samochodu:...............................................................................rocznik:………………………………. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód fabrycznie nowy, wraz z dokumentami, o których 

mowa w § 7 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

samochodu będącego przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że samochód posiada cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia oraz jest zgodny z ofertą z dnia……………………………………………………… 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych  

i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie 

sądowe i administracyjne. 

6. Samochód należy dostarczyć na koszt Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego tj. do 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce, 55-050 Sobótka, ul. Warszawska 12, w zakresie i w sposób 

zgodny z postanowieniami SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ofertą 

Wykonawcy będącymi integralną częścią umowy. 

7. Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy, czy tez dostarczeniem go przez Wykonawcę w 

miejsce określone w pkt. 6, pokrywa Wykonawca. 
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§3  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.11.2020 r. 

2. Za termin wykonania umowy będzie uważany dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 5. wraz z dostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów 

dotyczących pojazdu o których mowa w § 7 umowy. 

 

§4 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są. 

1) po stronie Zamawiającego:………………………………………………………..; 

2) po stronie Wykonawcy:………………………………………………………………; 

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§5  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie oferty na kwotę netto: ........................ (słownie: .....................................................zł netto) plus 

należny podatek VAT, tj. kwota brutto w wysokości…………………………………………………... zł, (słownie: 

………………………………………………. zł brutto). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera należny podatek VAT  

w wysokości ................................ oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego  

z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia umowy. Podstawą do rozliczenia 

umowy stanowić będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy 

oraz prawidłowo wystawiona faktura. 

4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dostawę zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego 

na konto Wykonawcy, które znajduje się w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej  faktury. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. 

6. Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a 

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer: 896 144 39 32. 

7. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie 

internetowej https://efaktura.gov.pl/. 

§6 

1. Przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie odbioru technicznego i odbioru końcowego. 

3. Odbioru technicznego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego  

w obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy w terminie do 7 dni od zgłoszenia 

gotowości odbioru przez Wykonawcę. 

4. Z czynności odbioru technicznego strony sporządzą protokół określając zgodność wykonania przedmiotu 

umowy z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stwierdzone wady lub niezgodności oraz wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia. Protokół 

zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany 

przez obie strony odbioru. 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/
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5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy określonym w § 2 pkt. 6 umowy, 

w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wszystkich ewentualnych wad  

i niezgodności z wymaganiami Zamawiającego i gotowości do odbioru. Z odbioru przedmiotu umowy 

zostanie sporządzony protokół końcowy w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron i podpisany przez obie strony. 

6. Co najmniej na siedem dni wcześniej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie o planowanym 

terminie dostawy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej przed rozpoczęciem odbioru 

końcowego (tj. po dokonaniu odbioru technicznego) dokumenty, o których mowa w § 7 umowy. Jeżeli 

Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru końcowego wszystkich 

dokumentów, o których mowa w § 7 umowy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, w 

przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony. 

10. Wszelkie koszty związane z odbiorami, zwłaszcza z dokonaniem odbioru technicznego, w szczególności 

zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w 

umowie, a także koszt paliwa i dostawy przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą: 

1) wszelką dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu, 

2) instrukcję obsługi i serwisowania samochodu, które będą umożliwiały obsługę, konserwację  

i podstawowe czynności konserwacyjno - naprawcze (1 komplet w wydaniu papierowym oraz wersja 

elektroniczna np. na CD, DVD lub pendrive) - w języku polskim; 

3) książkę gwarancyjną w języku polskim; 

4) ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz 

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.); 

5) kopie świadectw dopuszczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

6) inne dokumenty niezbędne do eksploatacji pojazdu oraz jego wyposażenia - w języku polskim. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i  

w podanych wysokościach: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej   

wysokości: 

a)    za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b)    za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto,  w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
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ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, termin 

opóźnienia liczony będzie od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i w następującej 

wysokości: 

a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie odbioru  

o którym mowa w § 3 wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia  

o którym mowa w § 5. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość ustalonych kar umownych. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekroczy 20 

dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 

nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i będzie 

przysługiwać Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty opóźnienia wydania przedmiotu umowy 

przekraczającego 20 dni kalendarzowych. Odstępując od umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy karę 

umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1) lit. b). 

2) Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a Zamawiający zwolniony jest  

z obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2) lit. b). 

3) Nie uzyskania środków finansowych przeznaczonych na częściowe sfinansowanie zamówienia zgodnie z 

art. 93 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) Zgodności z niniejszą umową, 

2) Zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami, 

3) Kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji -…………..miesięcy. 

4. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego wydania przedmiotu umowy i nie jest zależny od 

przejechanych kilometrów. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia do 

naprawy do momentu odebrania z naprawy. 

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy przeprowadzane będą przez 

Wykonawcę na koszt Wykonawcy, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia wady lub 

zgłoszenia samochodu do przeglądu.  

6. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 

7. Czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 48 godziny. 
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8. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku z wykonaniem 

przeglądu lub stwierdzeniem wad, które mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, 

Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy w obydwie strony. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dla samochodu 

będącego przedmiotem dostawy. Dokument gwarancji nie może zawierać postanowień mniej 

korzystnych od postanowień niniejszego paragrafu. 

10. W przypadku zaprzestania świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych, o których w niniejszym 

paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony do wykonania ich na koszt Wykonawcy, zachowując 

roszczenia o naprawienie szkody oraz stosowania kar umownych. 

 

§ 11 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach: 

a) Zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki 

podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów; 

b)   dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostaw, w następujących 

okolicznościach: 

 - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez 

wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe 

do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego, 

termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności. 

c. gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy - w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej 

treści do obowiązujących przepisów prawa. 

d. w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

e. w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego 

zasoby powołuje się Wykonawca. 

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego. 

2. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1  

egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", zastrzega się, iż: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w   

Sobótce, 55-050 Sobótka, tel.: 721332643, e-mail: ospsobotka@gmail.com, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OSPSob.ZP.01.2020 „Dostawa fabrycznie 

nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sobótce", 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp", 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp, 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

7. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


