Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach”
________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA - projekt
zawarta w dniu ............................. w Bojadłach, pomiędzy:
Gminą Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła,
reprezentowaną przez Pana Grzegorza Doszel – Wójta Gminy Bojadła,
przy kontrasygnacie Pani Ireny Sochala – Skarbnika Gminy,
NIP: 925-14-69-911
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….….
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….….
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
………………….............*
pod
numerem
…………………………………………………….
reprezentowaną przez:
Pana/Panią………………………………………..
NIP ……………………….…..
REGON ………………………………
zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ

Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego podstawie
art. 39 - 46 o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i
wydać mu nieużywany, fabrycznie nowy średni samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy
wraz z integralnym wyposażeniem oraz wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w
opisie przedmiotu zamówienia, zwanego dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”,
spełniającego wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku Nr 1 do oferty
WYKONAWCY pt. opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w taki sposób, aby samochody i
wyposażenie dostarczone w ramach umowy spełniały wszelkie wymagania prawne, warunkujące
dopuszczenie do korzystania z nich zgodnie z przeznaczenie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
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§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy brutto wynosi
.................................. zł. (słownie:.................................................................... złotych), w tym
podatek VAT …% (netto: ……. zł), zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
netto

VAT …%

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7=5+6

1.

Średni, fabrycznie nowy
pojazd
pożarniczy
ratowniczo-gaśniczy wraz z
integralnym wyposażeniem
dla OSP Bojadła (zgodnie z
załącznikiem 1)

szt.

1

RAZEM:

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały
okres trwania umowy.
3. WYKONAWCA oświadcza, że udziela ZAMAWIAJĄCEMU ….. miesięcznej gwarancji na
przedmiot umowy z tym, że okres tej gwarancji oraz rękojmi liczy się od dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w
ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
§3
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w
terminie do dnia ………. 2016 roku (maksymalnie do dnia 23.12.2016r.) od dnia następnego po
podpisaniu umowy.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego przedmiotu
umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy
Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35 w 66-130 Bojadła, po uprzednim dokonaniu odbioru
końcowego, wraz z wszystkimi dokumentami i materiałami związanymi z jego własnością i
niezbędnymi do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o
którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
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4. Do czasu odbioru samochodu przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi
WYKONAWCA.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE
1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć przedmiot
umowy na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego samochodów dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności
co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru
końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno–jakościowego w
siedzibie WYKONAWCY. WYKONAWCA obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego
odbioru co najmniej 2 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno–jakościowego
dokona 2 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 2 dni roboczych.
WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia
odbioru techniczno-jakościowego. Dopuszcza się zawiadomienie w formie faksu na numer
Gminy Bojadła 68-352-33-46 lub mailowo na adres: gbosy@bojadla.pl pod warunkiem
potwierdzenia zwrotnego dokonanego przez właściciela powyższego adresu e-mail.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia:
dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności przedmiotu umowy z umową i opisem przedmiotu
zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania przedmiotu umowy i jego poszczególnych
urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno–jakościowego
potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony
protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego wad, WYKONAWCA
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne
od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie
strony protokół o stwierdzonych usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na
miejsce odbioru techniczno–jakościowego oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa
WYKONAWCA.
7. Szkolenie z obsługi pojazdów wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń
(wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO
(dla minimum 6 osób), odbędzie się w uzgodnionym wcześniej terminie w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu.
Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć samochody stanowiące przedmiot umowy polisą Auto
Casco, ze wskazaniem Zamawiającego jako ubezpieczonego na okres 12 miesięcy licząc od
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wydać przy
odbiorze końcowym polisę ubezpieczeniową Zamawiającemu.
9. Strony zgodnie oświadczają, że za wykonanie przedmiotu umowy uznawać będą wyłącznie
świadczenie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
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§5
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Do przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:
1. instrukcje obsługi i konserwacji samochodów oraz wyposażenia w języku polskim;
2. książkę gwarancyjną w języku polskim, z postanowieniami zgodnymi z postanowieniami
niniejszej umowy;
3. dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodów, jako samochodów pożarniczych;
4. wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
5. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dopuszczenia dla przedmiotu umowy
oraz dla nożyco-rozpieracza stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 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. Nr 143,
poz. 1002 ze zm.) – szt. 1- lub pisemne potwierdzenie CNBOP-PIB, że dla przedmiotu umowy
nie jest wymagane;
6. wyciąg ze Świadectwa Homologacji;
7. wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
§6
GWARANCJA I SERWIS
1. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta, względnie
gwarancją WYKONAWCY na okres …… miesięcy. W ramach gwarancji Zamawiający może
żądać nieodpłatnego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji poprzez naprawę.
Naprawa winna być wykonana każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia
akcji serwisowej lub, w razie jej niepodjęcia w terminie – od dnia upływu terminu do jej
podjęcia, zgodnie z ust. 4 poniżej.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy, jak również wszelkie inne zabiegi serwisowe
wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty przemieszczania pojazdów, oraz
materiałów eksploatacyjnych), wykonywane są na koszt i ryzyko WYKONAWCY, w
Autoryzowanej stacji Obsługi lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
przewidzianym warunkami gwarancji.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu
użytkowania samochodu lub w ASO oddalonym nie więcej niż 100 km od siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO, przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy czym
WYKONAWCA zapewni podjęcie akcji serwisowej w ciągu 1 dnia od daty otrzymania
pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą telefacu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do
naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania
samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
7. W przypadku, gdy gwarancja producenta przedmiotu umowy warunków wskazanych powyżej,
WYKONAWCA, w zakresie nieobjętym gwarancją jakości producenta, przejmuje obowiązki
gwaranta i zobowiązany jest do świadczeń w taki sposób, aby warunki powyższe były spełnione
oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§8
OSOBY KONTAKTOWE
1.

ZAMAWIAJĄCY

ustanawia

do

kontaktu

z

WYKONAWCĄ

przedstawiciela

ZAMAWIAJĄCEGO w osobie Pana Grzegorza Bosy – podinspektora w Urzędzie Gminy Bojadła,
tel. kont. (68) 352-33-32 wew. 36, e-mail: gbosy@bojadla.pl.
2. WYKONAWCA ustanawia do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w osobie: ………………………..
tel. kont. …………………………………, e-mail:…………………….. .
§9
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1
umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych (z
zastrzeżeniem § 9 ust. 2) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem
określonym w § 8 ust. 3, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest nadto do odstąpienia od umowy w innych przypadkach
przewidzianych przepisami prawa. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i może być złożone w terminie 2
miesięcy od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów
prawa wynika dłuższy termin na złożenie oświadczenia lub bezterminowe uprawnienie w tym
względzie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z
przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli WYKONAWCA, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy, jednakże nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie naprawiony w ramach gwarancji jakości w
terminie określonym w § 6 ust. 4, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wysokość poniesionej szkody przewyższa
wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na
zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. W razie zbiegu podstaw do dochodzenia
kary umownej, kary mogą być dochodzone łącznie.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą
korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z
powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w
przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub zaistnienia siły wyższej itp.).
2). parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia
zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a
parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
3). wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian.
4). zmiany danych WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przez zmianę nazwy firmy, adresu
siedziby, zmiany formy prawnej.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ,
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne
przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………..

WYKONAWCA:

…………………………………..

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wypełniony przez WYKONAWCĘ według załącznika
nr 1 do SIWZ.
2. Wzór tabliczki informacyjnej.

