
 
 

Istotne postanowienia umowy                 Załącznik nr 7 
 

Umowa zawarta w dniu ......................2011 r.  pomiędzy: 
….., zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
…..... 
a firmą: 
............................................................................................................................. 
nr KRS .......:...............................................nr NIP ................................................... 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759z późn. zm.)  została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych 2 samochodów ratowniczo-
gaśniczych dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z 
napędem 4x4  i 1 szt. ciężki samochód z napędem 6x6, przeznaczonych dla …...., zgodnie z 
wymaganiami technicznymi załącznik nr 1 
s.i.w.z. i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia 
Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 
warunków wynikających z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zapewni ubezpieczenie pojazdów i wyposażenia w pełnym wymaganym 
przepisami zakresie na czas konieczny do przetransportowania pojazdów (nie krótszy niż 
……. godzin od dnia wydania przedmiotu umowy ze swojej siedziby) oraz zapewni paliwo na 
trasie: siedziba Wykonawcy – siedziba Zamawiającego. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy ze 
swojej siedziby do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 2 
Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy opisanego w § 1 pkt. 1 wynosi: brutto …………….. 
zł. (słownie: …………………………………………), w tym podatek VAT …………. zł (słownie: 
………………………………………………………… . 
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wraz z 
kompletną dokumentacją techniczną o której mowa w § 5 umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia 
faktury na dziennik podawczy Zamawiającego. 
 

§ 3 
Termin wydania przedmiotu umowy 

Termin wydania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 
………………………..…, jednak nie później niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 4 



 
 

Odbiór techniczno-jakościowy i końcowy przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie odbioru techniczno-
jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia. Upływ 7 – dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później 
niż ostateczny termin wydania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 3. 
2. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie o którym mowa 
w ust. 1. 
3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egz. 
dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
4. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno-jakościowego nie stwierdzi się usterek, strony będą mogły 
przystąpić bezzwłocznie do odbioru końcowego. W takim przypadku protokół odbioru techniczno-
jakościowego będzie uzupełniony o stosowny wpis dotyczący dokonania odbioru końcowego. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad) Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony 
protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron i podpisany 
przez obie strony. W protokole tym strony ustalą dokładny termin odbioru końcowego. 
6. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona min. 7 przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. 
7. Odbiór końcowy (faktyczny) przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 
terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. 
8. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiający i 1 egz. dla Wykonawcy i podpisany przez obie strony. 
9. Dla użytkowników pojazdów Wykonawca przeprowadzi wymagane szkolenie z zakresu 
obsługi przedmiotu umowy – pojazdów i wyposażenia na koszt Wykonawcy. Szkolenie 
odbędzie się w ….................................. 
Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły będzie 
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie 
strony. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z 
zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy. 

§ 5 
Dokumentacja Techniczna 

1. Do pojazdów i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 
· Kartę pojazdów, 
· Książkę napraw pojazdów, 
· Instrukcję obsługi dla wszystkich 3 pojazdów, poszczególnych ich urządzeń i 
wyposażenia, 
· Książki gwarancyjne dla pojazdów, poszczególnych ich urządzeń i wyposażenia, 
· Inne niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdów, 
· Informację o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodów oraz 
dostarczonego wyposażenia w najbliższych okolicach Wiązowny, wyznaczonych do wykonywania 
napraw gwarancyjnych i przeglądów okresowych. 

§ 6 
Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, t.j. zabudowa i wyposażenie 
……………….. miesięcy gwarancji, nie krócej jednak jak gwarancja producenta a na podwozie 
…………………….. miesięcy, nie krócej jednak jak gwarancja producenta. 
2. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. 
3. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy, 



 
 

zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia 
zgłoszenia awarii do dnia odebrania sprawnego sprzętu. 
4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i 
zgodność z odpowiednimi normami jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą. 
5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez 
serwis Wykonawcy. Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu maksymalnie ……………. od daty 
otrzymania zgłoszenia usterki i awarii od Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłoszenie w formie 
faksu. 
Za czas ………………. strony rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
6. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji autoryzowanego 
serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą bezpłatnie przez 
autoryzowane serwisy wskazane przez Wykonawcę. 
7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy powodująca 
konieczność dostarczenia pojazdu/ów lub wyposażenia do serwisu Wykonawca zobowiązany jest 
ponieść wszelkie koszty z tym związane. 
8. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę, na podstawie 
indywidualnych zleceń Zamawiającego. 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego, tj. …………… (słownie: …………………………) w formie 
określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Zabezpieczenie o którym mowa w § 7 ust. 1 zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Jeśli Wykonawca przekroczy określony w § 3 ust.1 termin na wydanie przedmiotu umowy 
(pojazdy z pełną dokumentacją i certyfikatami) zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % brutto 
kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 
2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 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 Wykonawca poniósł w związku z umową, 
a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny przedmiotu umowy 
określonej w § 2 ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty, w której 
opóźnienie wydania przedmiotu zamówienia przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 6 ust. 5, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny 
zgłoszonego do naprawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 
5. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy 
w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust.1 zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % ceny 
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki. 
6. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru technicznojakościowego, 
w terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. 
7. Jeżeli Zamawiający opóźni termin płatności w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 



 
 

zapłaci odsetki ustawowe. 
§ 9 

Rozstrzyganie sporów 
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać się 
rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory te będzie rozstrzygać 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy. 
 
2.  Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień niniejszej umowy jeśli 
wystąpią niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia: 
2.1.zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
leży w interesie publicznym, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia; 
2.2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku : 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie publicznym, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, 
c) przerwy w dostawie prądu, wody i innych niezbędnych do realizacji 
zamówienia mediów, trwającej ponad 7 dni, 
d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie publicznym, 
e) wydłużenia terminu dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Dostawcy, 
f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie dostawy i 
montażu wyposażenia, 
g) konieczności zmiany sposobu finansowania, 
h) konieczności wykonania prac, badań i ekspertyz lub innych niezbędnych czynności, 
powodujących wstrzymania dostawy i montażu wyposażenia objętego niniejsza umową. 
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
- ad pkt 2.1.) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 
interesu publicznego wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość niezrealizowanej części 
zamówienia, 
- ad pkt 2.2.)  
lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 
lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
lit.c), e), h), i) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych 
przedmiotem umowy, 
lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu 
lit. f) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 
lit. g) - o czas proporcjonalny do zmian dokonanych w planie finansowym Zamawiającego. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 



 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                 WYKONAWCA : 


