
Dodatek nr 6 do SIWZ 
UMOWA NR …..... / ……… 

 
zawarta w dniu ...................... 2011 r. w Kamieńsku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Kamieńsku ul. Głowackiego 5, 97 -360 Kamieńsk, NIP: ……………. zwanym dalej 
„Kupującym” reprezentowanym przez …………………….. 
1. .......................................... 
2. .......................................... 
 
a ................................................................................................................................................... 
 
NIP .........................                                         REGON ........................................... 
 
zwanym w dalszej części „Sprzedającym”  reprezentowanym przez: 
 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup ci ężkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu 
przeznaczonego dla Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej – Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kamieńsku na cele ochrony przeciwpożarowej” realizowanego w ramach 
…………………….., została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

[Przedmiot umowy] 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego Kupującemu nowego, 
nieużywanego ciężkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu przeznaczonego dla Jednostki 
Ochrony Przeciwpożarowej – Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku na cele ochrony 
przeciwpożarowej wraz z dostawą o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą i 
na zasadach określonych w niniejszej umowie. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy 
stanowi załącznik nr ........ do niniejszej umowy. 
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i 
polskich norm, i przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim wynikające: 
1) z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm). 
2) z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
roku 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 z 2007r.) – posiadać aktulane świadectwo 
dopuszczenia do użytkowania. 
3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy 
w miejsce o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz przeprowadzić instruktaż obsługowy dla 
personelu wyznaczonego przez Kupującego w zakresie działania i obsługi przedmiotu umowy 
w miejscu jego dostawy. 
4. Na Sprzedającym ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy aż do chwili wydania go w miejscu dostawy Kupującemu, w imieniu którego 
czynności odbiorowe wykonywać będzie Komisja d/s odbioru, o której mowa w ust.5. 



5. Ze strony Kupującego za odbiór przedmiotu umowy i podpisanie protokołu jego dostawy, 
odpowiedzialna będzie Komisja d/s odbioru powołana przez Kupującego w skład, której 
wejdą przedstawiciele Sprzedającego i Kupującego. 

 
§ 2 

[Termin] 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie: 
do 50 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy należy dostarczyć na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku ul. 
Wieluńska 50, 97 – 360 Kamieńsk. 

 
§ 3 

[Podwykonawstwo] 
 

Sprzedający nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Kupującego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 4 

[Wynagrodzenie] 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma - zgodnie z ofertą przetargową - 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

.............................zł brutto..................... (słownie: .................. złotych) na które składa się: 
wynagrodzenie netto w kwocie złotych .............................. (słownie: ................... złotych) 
oraz podatek VAT w kwocie złotych ...................... (słownie: ...................... złotych); 
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 nastąpi 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego po protokolarnym 
przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania, potwierdzonym przez Komisję d/s 
odbioru, z zastrzeżeniem §5 ust. 5.  

4. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT 
w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, na rachunek Sprzedającego nr ……. Za dzień 
zapłaty faktury uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Kupującego w jego 
banku. 

 
§ 5 

[Odbiór] 
 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu dostawy przedmiotu umowy wskazanym 
w §2 ust. 2 w okresie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości do 
dokonania odbioru. 
2. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Kupujący dokona sprawdzenia: dokumentacji 
przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu 
zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń 
oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego 
potwierdzone zostanie w sporządzonym protokole przekazania przedmiotu umowy do 
użytkowania potwierdzonym przez Komisję d/s odbioru. 



3. Do dokonania odbioru przedmiotu umowy niezbędne jest dostarczenie przez Sprzedającego 
pełnej dokumentacji, obejmującej w szczególności: 
1) instrukcje obsługi w języku polskim, 
2) warunki gwarancji, 
3) wyciąg ze świadectwa homologacji, 
4) kartę pojazdu; 
5) świadectwo dopuszczenia do użytkowania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 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 z 2007r.). 
6) raport z badań określajacyh masę własną pojazdu; 
7) raport z badań CNBOP 
4. Na podstawie protokółu przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania oraz pisemnego 
oświadczenia Sprzedającego, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 
5. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wówczas w protokole 
przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin do ich 
usunięcia. Wówczas termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.4 rozpoczyna 
swój bieg dopiero po usunięciu wad przez Sprzedającego co zostanie potwierdzone 
podpisanym przez przedstawicieli stron protokołem.  

 
§ 6 

[Gwarancja i r ękojmia] 
 

1. Sprzedający gwarantuje, że składający się na przedmiot umowy sprzęt jest nowy, 
nieużywany, kompletny, wolny od wad i posiada prawem wymagane certyfikaty, 
deklaracje zgodności, świadectwa i rejestracje. 

2. Sprzedający udziela na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty 
podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.  

3. Tam gdzie jest to wymagane Sprzedający dostarczy Kupującemu instrukcje obsługi, 
sprzętu w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne. Na takich samych zasadach 
Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy – dla każdego sprzętu instrukcję 
serwisową w języku polskim. 

4. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy 
pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy. 

5. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się: 
1) dokonać bezpłatnej naprawy wady - zgłoszonej przez Kupującego, 
2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia 

i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego. 
3) dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych i przeglądów techniczno-

konserwacyjnych dostarczonego sprzętu z częstotliwością zgodną z serwisową 
instrukcją obsługi – zakończone wystawieniem świadectwa z eksploatacji. 

6. Sprzedający zapewni serwis gwarancyjny w miejscu dostawy sprzętu wskazanym w §2 
ust. 2. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych rodzajem uszkodzenia, możliwe jest 
dokonanie przez Sprzedającego naprawy przedmiotu umowy w serwisie Sprzedającego. 
Koszt dowozu do serwisu Sprzedającego i zwrotu naprawionego przedmiotu umowy 
Kupującemu obciąża Sprzedającego.  



7. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany elementu na nowy. 

8. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres 
ten Sprzedający zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym 
dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi 
Sprzedający. 

10. W okresie gwarancji Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko 
wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne. 

11. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń 
przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

12. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
13. Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Kupujący będzie zgłaszał Sprzedającemu 

telefonicznie pod nr telefonu podany w protokołach instalacji lub kartach gwarancyjnych 
z jednoczesnym potwierdzeniem w formie faksowej.  

14. Sprzedający gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez okres minimum 5 
lat licząc od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. 

15. Po upływie okresu gwarancji Sprzedający zobowiązuje się – w przypadku braku innych 
ustaleń - do podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowe warunki przeglądów 
i napraw pogwarancyjnych. 

 
§ 7 

[Kary umowne] 
 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Sprzedający – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego 
w §4 ust. 1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych przyczynach.  

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 
1 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za 
każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień 
opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 
wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia,  

e) za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 – 
w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia,  

f) za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 
0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy 
dzień opóźnienia, 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Sprzedającego z przyczyn, za którą winę ponosi Kupujący – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, której dotyczy przedmiot umowy, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 



3. Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary 
umowne nie pokrywają poniesionej szkody. 

4. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonania umowy. 

5. W razie naliczenia kary umownej Kupujący jest uprawniony do odmowy zapłaty faktury 
w części odpowiadającej wysokości tej kary. 

 
§ 8 

[Odstąpienie od umowy] 
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, 
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania umowy. 
3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co 
najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący 
może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o 
zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia 
odstąpienia od niniejszej umowy. 

 
§ 9 

[Zmiany umowy] 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

 [Postanowienia końcowe] 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy o wyrobach medycznych. 

2. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania 
niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 
dla Sprzedającego oraz trzy dla Kupującego.  

 
§ 11 

[Załączniki do umowy] 
 

Integralną cześć umowy stanowią: 
1. szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy – załącznik nr ….... 
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3. oferta złożona przez Sprzedającego . 

 
 

KUPUJĄCY      SPRZEDAJĄCY 
 

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


