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Załącznik Nr 3 do siwz 

Projekt umowy 

 
Umowa SA - ……..   /2018   

 

Zawarta w dniu  ………. - 2018 r.  w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów 

ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :  

…………………………………………………………..  

przy udziale ……………………………………………..   

zwanym dalej Zamawiającym: 

a ……………………………………………………………… reprezentowanym przez:  

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

 zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego SA.3032.5.2018 z dnia .....2018 r. Zamawiający zleca a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania  dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Jodłówka-Wałki. 
 

1. Wykonawca   zobowiązuje   się   do   przeniesienia   na   własność   Zamawiającego    

przedmiotu umowy na podwoziu .............................................. (marka, typ i model podwozia 

samochodu) rocznik ……. zabudowanym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zał. Nr 8 do SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy  

3. Przedmiotu umowy przeznaczony jest na cele związane z ochroną przeciwpożarową OSP 

Jodłówka – Wałki.  

4. Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym 

zgodnie z Ustawą” Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

pojazdów uprzywilejowanych, a także  przepisy Polskiej Normy nr PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 

1846-2, 

5. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych 

przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.  

6. Rozłożenie sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i 

zamontowania zostanie uzgodnione z OSP Zamawiającego. 

7. Pojazd ma zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP, zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie 

gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 

KG PSP Nr 1 z 2008, poz. 8, z późn.zm.). Właściwy numer operacyjny zostanie podany w 

trakcie wykonywania umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że  przedmiot zamówienia jest nieobciążony prawami osób trzecich. 

9. Pojazd będący przedmiotem umowy musi być zarejestrowany w Polsce. 

 

§2 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Cena ryczałtowa brutto przedmiotu umowy wynosi brutto : .............. zł. (słownie:………....).  

2. Rozliczenie za wykonanie umowy zrealizowane będzie na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.   
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3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Termin płatności: do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na:   

a) Nabywca: Gmina Tarnów z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 

b) Odbiorca: Urząd Gminy Tarnów,  33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu płatności 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  Nr ident, NIP …………….. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr ident NIP …………….. 

 

§3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1.Terminy realizacji robót:  

- rozpoczęcie:  od podpisania umowy       

-zakończenie:  05-12-2018 r.   

 

§4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE 

 

1. Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  pisemnie  z  wyprzedzeniem  5  dniowym  o dacie 

dostawy przedmiotu umowy.  

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru przedmiotu 

umowy dokona Zamawiający (lub jego pełnomocnik) wraz z przedstawicielem jednostki OSP 

Jodłówka Wałki w obecności Wykonawcy (lub jego pełnomocnika). 

3. Przekazany samochód powinien być przygotowany do jazdy tj. z pełnym zbiornikiem paliwa * 

jeśli dotyczy, wlanymi płynami i olejami eksploatacyjnymi oraz z kompletną dokumentacją 

wymienioną w § 5 umowy.  

4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron i podpisany przez strony lub ich pełnomocników. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek samochodu podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru albo wymiany samochodu na wolny od 

usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie 

nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas 

odbioru usterkach, na zasadach określonych w ust. 

4. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od 

umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru samochód nie 

odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem, w ciągu 14 dni od daty odbioru albo do 

wymiany samochodu na odpowiadający opisowi przedmiotu umowy, gdyby dokonanie zmian 

okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu przedmiotu umowy, na 

zasadach określonych w ust. 4. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar 

umownych i odstąpienia od umowy. 

7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego, 

w terminie i miejscu określonym w protokole odbioru przez pełnomocników Zamawiającego 

i  Wykonawcy. 
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§5 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

1. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 

a) kartę pojazdu, 

b) dowód rejestracyjny potwierdzający rejestrację pojazdu w Polsce, 

c) instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń, 

d) książki  (karty)   gwarancyjne   dla   podwozia,   silnika,   zabudowy   pożarniczej  

i elementów wyposażenia samochodu, 

e) aktualne badanie techniczne po zmianach,  

f) świadectwo dopuszczenia wyrobu  do stosowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą CNBOP lub oświadczenie 

Wykonawcy, że przedmiot  umowy  spełnia warunki określone w  art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b 

ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. 

zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /tekst 

jednolity z 2016 r. Dz.U poz. 2022 z późn. zmianami/ i  spełniać przepisy Polskiej Normy 

PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 

g) inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego pożarniczego - 

uprzywilejowanego, 

a) wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu  i zabudowy pożarniczej, z podaniem 

ich wartości jednostkowych brutto. 

 

 

§6 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Wykonawca oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

wad i usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich jak również będzie spełniał 

wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie dopuszczony do ruchu na terenie Polski. 

2. Na samochód Wykonawca udziela …....... miesięcy gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Na zabudowę pożarniczą i wyposażenie Wykonawca udziela …....... miesięcy gwarancji. Okres 

gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

przy czym sprzęt dostarczony przez Zamawiającego lub OSP nie jest objęty w/w gwarancją. 

4. Strony oświadczają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne podwozia, 

silnika, zabudowy pożarniczej i wyposażenia samochodu, ustala się na okres 24 miesięcy. Okres 

rękojmi biegnie od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

przy czym sprzęt dostarczony przez Zamawiającego lub OSP nie jest objęty w/w rękojmią. 

5. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, 

właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia 

samochodu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

6. W okresie gwarancji naprawy podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej oraz wyposażenia 

wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wskazany przez Wykonawcę. Rozpoczęcie naprawy 

będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 

7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
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7. W przypadku zaistnienia, w okresie gwarancyjnym, konieczności przemieszczenia samochodu do 

serwisu Wykonawcy, w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 

Zamawiającego  –  koszty przemieszczenia samochodu  do  i od serwisu poniesie Wykonawca. 

8. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o 

czas trwania naprawy. 

9. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne samochodu, silnika, zabudowy 

pożarniczej i wyposażenia samochodu, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w 

siedzibie Wykonawcy.      

10. Po   okresie    gwarancji    i    rękojmi,    serwis    podwozia,    zabudowy   pożarniczej 

i wyposażenia będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń 

użytkownika samochodu. 

11. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji 

niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 

 

§7 

 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

Nie wymagane  

 

§ 8 

 

PODWYKONAWSTWO 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały przedmiot umowy /następujący zakres 

rzeczowy robót: ……………………………………………………………… 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: 

…………………………………….…………………………………………. 

3. Wykonawca  przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podaje nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

§ 9 

 

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

 

Nie dotyczy. 

§10 

KARY UMOWNE 

1. Strony   umowy   zgodnie   stwierdzają,   że   obowiązującą    formą    odszkodowań  za 

naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 



5  

od Wykonawcy – 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1; 

2) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy do odbioru w stosunku do uzgodnionego w 

umowie – 0,5 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie 

przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, 

z  jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku zamawiający nie będzie 

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z realizacją 

niniejszej umowy; odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy 

pisemnej i przysługiwać będzie zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której 

opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie; 

3) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 0,5 

% ceny wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w 

pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych 

kar umownych. 

4. Wykonawca   wyraża    zgodę    na    potrącanie    ewentualnych    kar    umownych    

z  wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy. 

5. Za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

określonej pierwotnie w umowie, nie mniej jednak niż 5 000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/. 

§ 11 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie oświadczają, 

że poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: z czego 2 egz. 

dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

a) wzór dokumentu gwarancyjnego 

b) oferta Wykonawcy 

c) specyfikacja techniczna pojazdu – zał nr 8 do siwz 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

............................................... ………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Nr SA - … /2018 

z dnia …. - 2018 r. 

DOKUMENT 

UDZIELENIA GWARANCJI  
na dostawy wykonane na podstawie  

umowy nr SA -  .…./2018  z dnia ……………………………r.  

dotyczącej  dostawy średniego sa mochodu ratowniczo -gaśniczego  dla OSP Jodłówka -

Wałki .  
 

 

udzielona przez: 

……………………………………………………………………………………………………………...…… z 

siedzibą w ………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………, 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………, 

zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

na rzecz 

Gminy Tarnów  

z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 19 reprezentowaną przez 

………………………………………………………………..…………………………, zwanym w dalszej części 

Zamawiającym, 

o następującej treści: 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane dostawy na okres ………… miesięcy  

liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego potwierdzającego usunięcie usterek. 

2. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy. 

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu 

usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym 

uzgodnionym przez strony terminie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od 

chwili podpisania protokołu wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 

6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7) W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wymiany tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

d) uszkodzeń mechanicznych w wyniku aktów wandalizmu. 

3. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym 

celu Wykonawca wskazuje nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………. dostępny w 

godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak 

wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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WYKONAWCA:  
Pełna nazwa/ firma, adres 
 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

NIP  ........................................... REGON ……………………….. 

Kod Działalności Gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 128  z dnia 22 października 1997 r. poz. 829 z późn. zm.): 

PKD. …………………… - …………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że dokonano zmian konstrukcyjnych w pojeździe: 

 

marka, typ                 -  

nr podwozia (VIN)     -  

rodzaj nadwozia        -   

rok produkcji              -   

data  pierwszej rejestracji   -   

nr  rejestracyjny                  -   

wymiary pojazdu : długość:   …     mm / szerokość:   …    mm /  wysokość:  …    mm 

 

2. Zmiany polegały na : 

- 

- 

- 

- 

 

3. Pojazd w/w spełnia warunki określone w  art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 

1977r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia /tekst jednolity z 2016 r. Dz. U poz. 2022 z późn. zmianami/ 

oraz spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 

 

 

 

…………………………………….   ............................................................................. 
 Miejscowość, data      podpis Wykonawcy  
        (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


