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              Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                       (wzór umowy) 

     

U M O W A   NR  OSP.01…….2016 

     

zawarta w dniu …………….. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim 

 

pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną przez 

Jacka Andrzejczaka Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………………………….... 

działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………, 

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

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

zawartym w załączniku Nr 1 do SIWZ zadanie polegające na:  

 

„DOSTAWIE FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

Z PRZEZNACZENIEM  DLA OSP W OŻAROWIE MAZOWIECKIM”. 

 

2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu przedmiot 

umowy zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u 

podwykonawców (nazwa (firma) …………….........................................................................................** 
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 8 druku oferty. **) 

 

2. Wykonawca ma prawo korzystać z dalszych podwykonawców lub innych osób trzecich wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą, którą Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

                                                                                        § 3 

 

1. Strony ustalają realizację przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
  (z zastrzeżeniem pkt. 3.2 SIWZ) 
 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dniu i godzinie odbioru pojazdu, będącego przedmiotem 

zamówienia, na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy. 
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§ 4 

 

1. Przedmiot umowy odbiorze/rą osobiście z siedziby Wykonawcy przedstawiciel/e Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Ożarowie Mazowieckim. 

 

2. W dniu sporządzenia komisyjnego protokółu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

- komplet instrukcji w języku polskim obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, 

- wymagane gwarancje,  

- wykaz autoryzowanych punktów serwisu gwarancyjnego. 

 
 

 

§ 5 

 

Integralną częścią składową niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 

 

 
 

§ 6 

 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktu z Wykonawcą przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

……………………………………………….tel. kont.……………………………………………………….. 

 

2. Wykonawca ustanawia do kontaktu z Zamawiającym przedstawiciela w osobie:  

………………………………………………tel. kont.………………………………………………………… 
 

 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, że za dostawę lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki: …………………………, 

model:……………………….………, nr podwozia ……………………………….., Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie brutto w wysokości: ………………….…………………………………….. zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych ) 

 

2. Kwota obejmuje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 

 
3. Rozliczenie za całość przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej dla:  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Strażacka 1, w wysokości: 

……………………..zł, słownie: ………………………...  złotych 

 

4. Na fakturze wystawionej dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim należy podać nazwę 

przedmiotu zamówienia tj. Faktura na dostawę fabrycznie nowego lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z 

przeznaczeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim, z zaznaczeniem - płatnik:  

1. Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 

2. OSP Ożarów Mazowiecki. 

 



 23        

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie komisyjny protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

 

6. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego 

komisyjnym protokołem odbioru. 

 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej 

faktury i doręczonej do siedziby Zamawiającego. 

 

8. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na konto bankowe Wykonawcy. 

 

9. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia § 7 umowy strony oświadczają co, 

następuje: 

 

a) Gmina Ożarów Mazowiecki jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP: 118-17-66-202. 
 

b) Ochotnicza Straż Pożarna Ożarów Mazowiecki jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)  

NIP: 118-16-67-612. 
 

c) Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym  

w …………………….; NIP: …………………….. i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.                               

 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy dofinansowane jest w formie dotacji przez: 

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),  

2) Gminę Ożarów Mazowiecki. 

 

11. W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy i wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. 

 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania 

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia o którym mowa § 1 niniejszej 

umowy: 

- gwarancji na zabudowę pożarniczą wraz z osprzętem na okres: ……… m-cy 

- gwarancji mechanicznej podwozia na okres: ……… m-cy 

- gwarancji na perforację karoserii na okres:    ……… lat 

- gwarancji na powłokę lakierniczą na okres:   ……… lat 

licząc od daty wydania-odbioru samochodu. 
 (** Treść zostanie uzupełniona stosownie do pkt. 5 w druku oferty **) 

 

2. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy przedmiotu 

umownych będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad: 
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- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania dostawy w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące 

złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po terminie zapisanym w § 3 ust. 1 umowy, 

 

- za jednostronne odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z winy drugiej strony ustala się 

karę umowną w wysokości 10 % wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 7 ust. 1 

umowy.  

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 

umowy. 

 

3. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą 

do naliczenia kary umownej. 

 

4. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, 

dochodzonego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

 

1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania 

wypowiedzenia w przypadku gdy: 

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej, 

- pomimo wezwania Wykonawca będzie świadczył dostawę niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie odpowiada, zobowiązany 

jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawę, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy. 

 

4. W przypadkach o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. 

 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji skierowanej na adres 

wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki. 
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5. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnym: zawiadamianiu, informowaniu lub składaniu 

oświadczeń woli przez jedną stronę na rzecz drugiej, pod rygorem nieważności za dokonane uznaje się tylko 

takie zawiadomienia, informacje lub oświadczenia woli, które zostały złożone drugiej stronie na piśmie za 

pisemnym potwierdzeniem odbioru albo zostały przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

 

6. Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                        WYKONAWCA : 


