Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr..................
zawarta w dniu......................... 2015 r. w ....................... pomiędzy:

……….....................................................................................,
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Zamawiającym,
a
......................... z siedzibą w ......................., (kod pocztowy) przy ul ......................., wpisaną do
............................................, reprezentowaną przez: ...................................................
zwanym dalej Wykonawcą

§1
1. Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia pod nr , na dostawę samochodu ratowniczogaśniczego osobowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach, spełniającego
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „przedmiot zamówienia), wraz z
udzieleniem gwarancji i świadczeniem serwisu gwarancyjnego oraz zgodnie z ofertą złożoną
przez Wykonawcę. Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2015 roku, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z
wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych.
4. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być
przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
6. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować samochód (po przekazaniu niezbędnych
dokumentów przez Zamawiającego) w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz wykonać inne
czynności niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do …. dni od daty
podpisania umowy.
2. Wykonawca w tym terminie postawi samochód zarejestrowany, kompletnie wyposażony i
ubezpieczony do dyspozycji Zamawiającego w swojej siedzibie wraz z kompletem dokumentów,
dokumentami dotyczącymi praw akcesoryjnych i kluczykami lub innymi urządzeniami
dostępowymi oraz zapewni wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem w siedzibie
Zamawiającego na swój koszt.
3. Wykonawca przyjmuje koszty i pełną odpowiedzialność za transport samochodu do siedziby
Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka - w szczególności
utraty lub uszkodzenia samochodu.
4. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy:
1) fakturę VAT,
2) kartę pojazdu
3) książkę gwarancyjną wraz z listą Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO),

4) instrukcję obsługi w języku polskim,
5) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
6) indywidualne wyposażenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 - 6 w chwili
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu.
7. Dostarczony samochód powinien wskazywać taki stan baku, aby światło rezerwy nie było
zapalone i aby możliwe było jego uruchomienie.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………….zł brutto.
2. W kwotę wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty procedur
rejestracyjnych oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, SIWZ i ofertą Wykonawcy,
jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego
cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z
przyjętą stawką VAT.
3. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy,
za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie.
4. Jeżeli zaistnieje okoliczność wymieniona w § 2 ust. 2 to podana cena obejmuje również koszty
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas
transportu. Podana cena obejmuje również wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego
żadnych dodatkowych dopłat.
5. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego (.
............ tel......................... ) o gotowości zrealizowania przedmiotu zamówienia, nie później niż
na 2 dni robocze przed planowanym terminem realizacji.
6. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy i podpisanie protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia są:
- po stronie Zamawiającego - ...................................... ;
- po stronie Wykonawcy - ......................................
7. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy
przedmiotu zamówienia. Data sprzedaży na fakturze nie może być wcześniejsza aniżeli data
protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury, w terminie do 30 dni od daty
doręczenia prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest
data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może
naliczyć odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego,
liczone od wartości brutto kwoty objętej opóźnieniem.
§4
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz
wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej
zmianie adresu swojej siedziby.

§5
1. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca naliczy odsetki
w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od kwoty
objętej opóźnieniem.
2. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
3. W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w
wysokości 10% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej
idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości:
a) gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń
obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu
kilometrów - 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu
zamówienia;
b) gwarancja dotycząca perforacji podwozia i nadwozia - 24 miesiące od momentu podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca winien
je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po konsultacjach z
Wykonawcą.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał przewiezienia samochodu, to
koszt tego transportu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski, przy czym miejsce
świadczenia serwisu (ASO) powinno się znajdować w odległości nie większej niż 30km od
siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy
wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi.
6. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w
załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
§7
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego nie wywiązywania się z obowiązków z niej wynikających przez drugą stronę.
2. Strona wypowiadająca musi wezwać drugą stronę na piśmie z potwierdzeniem odbioru do
należytego wywiązywania się z umowy na 7 dni przed faktycznym wypowiedzeniem i tylko brak
reakcji może stanowić podstawę takiego wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej - pod rygorem nieważności - na piśmie.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz niżej wymienione
załączniki:
a) Załącznik nr 1 do umowy - Kopia oferty Wykonawcy.

§9
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

