ZP/2/OSP-G/2020

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR ………………………… ( PROJEKT)
zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu …………………. roku pomiędzy:
Ochotnicza Straż Pożarna Gorce w Boguszowie-Gorcach
ul. T.Kościuszki 12a
REGON 8911067606
w imieniu której działają:
Adam Siekierski - Prezes
Irena Guzik – Skarbnik
zwaną dalej ,,Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….……………………………………..
adres: ……………………………………………………………………………….…………...
REGON: …………………………… , NIP: ……………………….
reprezentowanym przez:
……………………………….. - …………………..………………………
zwanym dalej ,,Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w oparciu o art. 10 ust.1 i art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze oferty w postępowaniu
o zamówienie publiczne nr ZP/2/OSP-G/2020.
3. Zadanie dofinansowane z następujących źródeł: Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej, Powiat Wałbrzyski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, Gmina Miasto Boguszów- Gorce.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na
podwoziu z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gorce w BoguszowieGorcach
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy winien być zgodny ze szczegółowym opisem
parametrów techniczno -użytkowych określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy (zał.nr 1).
3. Dostawa samochodu jest czynnością jednorazową.
4.Wykonawca zobowiązuje
i odpowiedzialność.

się

zrealizować

przedmiot

umowy

na

własny

koszt

5. Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, rok prod. podwozia
2020 (przedmiot umowy nie może być po naprawie, regeneracji, renowacji).
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6. Dodatkowe ustalenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację przedmiotu umowy sporządzoną
w języku polskim.
2) Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres …....m-cy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
3) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego montażu przedmiotu
umowy przed dokonaniem odbioru końcowego prze Zamawiającego.
4) W okresie obowiązującej gwarancji wszelkie naprawy wykonane zostaną na koszt
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
zgłoszonych usterek w terminie do 5 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
6) W okresie gwarancji po trzykrotnym, nieskutecznym usunięciu usterki, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu na nowy wolny od wad, zgodny z
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
7) Po wymianie elementu, o którym mowa w ust.7 pkt. 6 Wykonawca udziela na
wymieniony element nowej ……….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia jego wymiany.
8) W przypadkach nieobjętych gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§3
Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do
20 listopada 2020r.
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego do 30 dni liczonych od daty
jego wykonania.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
§4
Podwykonawstwo
1. Wykonawca nie może podzlecać żadnej części przedmiotu umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania
i zaniechania Podwykonawcy, jego podwykonawców i pracowników jak za własne.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia
umowy z następującymi podwykonawcami:
2.1. …...................... w zakresie …......................
2.2. …...................... w zakresie …......................
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy parafowany przez
potencjalne strony, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany
jest do dołączenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym
projektem.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa
w ust.3, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia co do jego treści.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca po podpisaniu umowy
o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię tej umowy podpisanej przez strony.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, o której
mowa w ust.5, w formie pisemnej może zgłosić sprzeciw co do jej treści. Niezgłoszenie
przez Zamawiającego sprzeciwu w formie pisemnej uważa się za akceptację umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed dokonaniem zmian
w umowie o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu projekt zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dołączenia zgody
Wykonawcy na zmianę umowy zgodnie z przedłożonym projektem zmian.
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8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zmian w umowie
o podwykonawstwo, o których mowa w ust.7, w formie pisemnej zgłosi zastrzeżenia co
do ich treści. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżenia w formie pisemnej uważa
się za akceptację projektu zmian w umowie o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazany
w umowie o której mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
10.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,
10.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od
zwrotu
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
Wykonawcy
przez
Zamawiającego.
11. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę bądź dalszego
podwykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy zawartej pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
12.Zamawiający
dokonuje
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych
należności ubocznych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o której mowa w ust. 12.
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin zgłaszania uwag, nie krótszy niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
16.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
16.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
16.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy może stanowić
podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy.
19. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowiązani są zawrzeć następujące zapisy:
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19.1. postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania, na każde
żądanie, dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia,
19.2. oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapoznał się z treścią
umowy (wraz z ewentualnymi aneksami) zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzeżeń,
19.3. oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie realizował
umowę podwykonawstwa wyłącznie w zakresie zgodnym z umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
19.4. oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona cesji, nie
ustanowi prawa zastawu, oraz nie obciąży w jakikolwiek inny sposób prawami osób
trzecich żadnej części robót budowlanych, usług lub dostaw,
19.5. oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przeniesie na
inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawstwa na osobę
trzecią bez zgody udzielonej na piśmie łącznie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
20. Powierzenie realizacji zadań podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa
o podwykonawstwo, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 3-7.
21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język
polski.
22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego
wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
§5
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy
1.Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ..................... zł netto
(słownie: .................................................................................................)
powiększona o podatek VAT w wysokości ...........%.
2. Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę...................zł
brutto (słownie: ....................................................................................).
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
strony umowy po dokonanym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie z konta Zamawiającego w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
7. Jeżeli w fakturze wystąpi kwota należna podwykonawcy, to kwotę należną
podwykonawcy Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy.
8. Zapłata faktury nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach o podwykonawstwo.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego,
w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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11. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy jest: Adam Siekierski, tel. 502 777 531 oraz Przemysław Guzik,
tel.570 877 200
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy jest: ….........................., tel..............
§7
Odbiór przedmiotu umowy
1. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno- jakościowego, przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie odbioru.
O fakcie, że samochód jest do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem; strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub fax-u.
2. Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu umowy.
Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy
z siedziby Wykonawcy.
4. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie
odbioru w siedzibie Wykonawcy.
5. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym
zbiornikiem paliwa oraz pełnym zbiornikiem środka AdBlue.
6. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4.
§ 8.
Gwarancja
1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:
a) na podwozie samochodu pożarniczego …………… miesiące,
b) na nadwozie pożarnicze …………….. miesiące,
licząc od daty odbioru końcowego.
2. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie
z gwarancją ich producenta.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego objęte gwarancją
wykonywane będą przez Serwis Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu
przez niego wskazanym.
4. W okresie gwarancji techniczne przeglądy gwarancyjne podwozia samochodu
pożarniczego objęte gwarancją świadczy sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi
( w promieniu do 100km od siedziby Zamawiającego).
5. Wszelkie koszty przeglądów technicznych w okresie gwarancji ponosi Zamawiający.
§ 9.
Kary umowne
1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia,
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i następującej wysokości:
a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie
odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
Cywilnym.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie
wynagrodzenia przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości faktycznie poniesionej
szkody.
7. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę na piśmie z żądaniem
zapłaty.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie nałożonych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1.

Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych
obowiązującymi przepisami (art.145 ustawy PZP) oraz postanowieniami umowy.
Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie stosuje się kar
umownych.
3. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 umowa może być rozwiązana przez
Zamawiającego
ze
skutkiem
natychmiastowym
w
przypadku
niewykonania,
nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadać aktualne atesty, wszelkiego typu odpowiednie
zezwolenia i okazywać je Zamawiającemu na każde wezwanie.
5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i z winy Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
§ 11
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem
nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na
podstawie określonych poniżej warunków:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,
2) zmiana terminu wykonania dostawy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych
od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania,
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3) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę
finansowania zadania,
4) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego,
5) wystąpienie siły wyższej,
6) dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia
zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania dostawy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
3. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przedmiotowej umowie.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
2. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczone
pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą w
drodze porozumienia stron. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralna częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 (zał.nr 2 do SIWZ) - Wymagania
dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4.
7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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