ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
załącznik nr 2 do SIWZ/OSPR.271.1.2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego ( nr postępowania: OSPR.271.1.2019) z dnia 9 lipca 2019)
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Zamawiającego własności i wydanie
Zamawiającemu fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu ratowniczo - gaśniczego GBA
4x4, sztuk 1, wraz z wyposażeniem, którego wykaz zawiera oferta Wykonawcy (opis
techniczny przedmiotu zamówienia), stanowiący Załącznik nr 1, stanowiący integralną
część umowy.
2. W dalszej treści umowy „towar” oznacza 1 pojazd ratowniczo – gaśniczy wraz z
wyposażeniem.
3. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikających z załączników do
SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej umowy.
§ 2.
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd w terminie do …. ( słownie: ) dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Wydanie towaru nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00
w siedzibie Wykonawcy i zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumentację niezbędną do zarejestrowania i
ubezpieczenia pojazdu jako „samochód specjalny” nie później niż 10 dni przed terminem
odbioru samochodu przez Zamawiającego,
4. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty wynikające z ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
1990 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy , jak również:
1) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim;
2) dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu;
3) dokument gwarancji wystawiony przez producenta wyposażenia oraz paszporty
techniczne;
4) deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego
potwierdzające zgodność towaru z wymogami normy PN EN 1846-1 i normie PN EN
1846-2 w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, (lub
norm równoważnych);
5) świadectwa homologacji lub kopię wyciągu świadectwa homologacji oferowanego
pojazdu (samochód bazowy) wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie
sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz
wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 389) oraz
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
marca 2013 r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz
ich przedmiotów wyposażenia lub części ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 z
późn. zm.) oraz świadectwo homologacji dla oferowanego typu pojazdu wraz z
zabudową, wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.
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5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru pojazdu w formie
pisemnej co najmniej na 7 ( siedem) dni przed proponowanym terminem odbioru.
6. Odbiór towaru będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy dostarczony towar ma jakiekolwiek wady lub/i jest niezgodny z
Ofertą Wykonawcy lub, gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w
ustępach poprzednich, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy.
8. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający
ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną
stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad
oraz zgodny z umową.
9. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy
wskazany w Formularzu ofertowym: mail: ……………………………………………... Za
skuteczne złożenie reklamacji uważa się wprowadzenie jej do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią.
10. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do naprawy pojazdu w ciągu 14
dni od dnia zawiadomienia o wadzie, pod rygorem możliwości zapłaty kar umownych,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4 przy czym, jeżeli naprawa pojazdu nie zostanie
wykonana w ciągu 7 dni od zawiadomienia o wadzie, Wykonawca zobowiązuje się na
żądanie Zamawiającego zapewnić na koszt własny na czas naprawy pojazd zastępczy
o parametrach identycznych lub wyższych jak pojazd będący przedmiotem umowy, w
ciągu 10 dni od zawiadomienia o wadzie lub w przeciągu 3 dni od wystosowanego
przez Zamawiającego żądania jeżeli żądanie to zostanie wystawione po upływie 7 dni
od zawiadomienia o wadzie, pod rygorem zapłaty wyżej wskazanych kar umownych.
§ 3.
POSTANOWIENIA W ZAKRESIE GWARANCJI ORAZ SERWISOWANIA PRZEDMIOTU
UMOWY
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Gwarancja wynosi :
1) podwozia – 24 miesiące bez limitu kilometrów;
2) dla zabudowy – 24 miesiące nie uwzględniając przepracowanych motogodzin;
3) wyposażenie pojazdu – min. 24 miesiące.
W okresie gwarancji zostaną wykonane na koszt Wykonawcy ( łącznie z wszystkimi
kosztami transportu pojazdu do wskazanego serwisu gwarancyjnego ) minimum dwa
przeglądy gwarancyjne w okresie 2 lat.
Wady przedmiotu umowy zostaną usunięte:
1) w okresie gwarancji nieodpłatnie przez Wykonawcę lub wskazany przez niego punkt
serwisowy.
2) w okresie pogwarancyjnym, na żądanie Zamawiającego, odpłatnie przez Wykonawcę
lub wskazany przez niego punkt serwisowy.
Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane będą pocztą elektroniczną na adres mailowy
wskazany w Formularzu ofertowym: mail: ……………………………………………... . Za
skuteczne złożenie reklamacji uważa się wprowadzenie jej do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią.
Z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 5 okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po
dniu podpisania bez zastrzeżenia protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 .
Dostawca przeprowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne,
konserwacje i naprawy pojazdu wraz z wymianą części, zgodnie z wytycznymi
producenta samochodu bazowego:

1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego;
2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca
potwierdzi stosownym dokumentem , który przekaże Zamawiającemu;
3) po 3 (trzech) naprawach Zamawiający ma prawo żądać wymiany naprawianego
podzespołu na nowy;
4) okres gwarancji po każdorazowym usunięciu awarii biegnie od początku.
5) Wykonawca, poda terminy przeglądów pogwarancyjnych
6) montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie przez autoryzowany
serwis
gwarancyjny
Wykonawcy
na
jego
koszt
tj.
w
………………….…………………………………………………..…(nazwa i adres serwisu)
7) w
przypadku rozbieżności zapisów karty gwarancyjnej z postanowieniami
dotyczącymi gwarancji wynikającymi z umowy, pierwszeństwo mają postanowienia
umowy.
§ 4.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW MIEDZY STRONAMI ORAZ DO ODBIORU
1. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie
wykonania umowy jest:
………………………………………………………...……
1) tel.…………………………
2) e-mail:………….@...........
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
wykonania umowy oraz do sprawowania nadzoru nad jej wykonaniem jest:
………………………………………………….
1) tel. ………………………
2) e-mail: ………….@...........
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. W takim
przypadku wystarczające jest poinformowanie drugiej Strony z zachowaniem formy
pisemnej

§ 5.
CENA/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia i przyjętej przez
Zamawianego ofercie przetargowej złożonej przez Wykonawcę, w następującej kwocie:
brutto …………………… zł (słownie: ………………………………… zł brutto), w tym
podatek
VAT
……%
w
wysokości:
………………..
zł
(słownie:
……………………………………………… zł), netto ……………………. zł (słownie:
……………………… zł netto).
2. Cena , o której mowa w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zapłacona przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i doręczonej
Zamawiającemu fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej doręczenia
Zamawiającemu.
3. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 jest podpisany bez
zastrzeżeń protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Wykonawca może wysyłać do Zamawiającego ustrukturyzowane faktury
elektroniczne
oraz
załączniki
do
faktury
za
pośrednictwem
systemu
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teleinformatycznego zwanego „platformą”, o którym mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Stosowne konto na platformie do odbioru faktury
zostanie podane Wykonawcy w dniu odbioru pojazdu i spisane zostanie w protokole
odbioru pojazdu.
§ 6.
PODWYKONAWCY
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia, czyli Wykonawca może powierzyć
podwykonawcom wykonanie wszystkich części zamówienia.
W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich
poszczególnych części zamówienia, czyli powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
Wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy następujące części
zamówienia: ……………………………………………………………………………………………...
Zmiana części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiana
podwykonawcy wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmieniać podwykonawców albo
rezygnować z podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania podwykonawców o obowiązkach i
uprawnieniach wynikających z niniejszej umowy.
§ 7.
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia dostawy i nie dokonania jej w terminie określonym w § 2
ust 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,25 %
wartości brutto opóźnionego odbioru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości
w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny
sposób niezgodnej z przedmiotową umową dostawy Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia,
3) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

4

4) w wysokości 0,25% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia
w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji
w okresie gwarancyjnym.
5) w wysokości 0,25% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu pojazdu zastępczego.
3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie
Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego
pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru
lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca powierzył wykonanie zobowiązań wynikających umowy osobie trzeciej.
2) Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje obowiązki określone w umowie,
3) zaszła okoliczność, o której mowa w § 2 ust. 6 .
5. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 9.
ZMIANY UMOWY
1.

1)

2)

3)
4)
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Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art.
144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian
postanowień zawartej umowy:
zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany
podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców,
zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w
ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe,
wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
zastąpienie wykonawcy nowym wykonawcą, który zastępuje dotychczasowego
wykonawcę w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabywa dotychczasowego wykonawcę lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
5) zmiany terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym przedłużeniem, jeżeli zajdzie
taka konieczność, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwagi na:
a) działanie siły wyższej,
b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, których nie można było uniknąć lub przewidzieć w chwili zawarcia
umowy mimo zachowania należytej staranności,
c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
6) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej po dacie otwarcia ofert,
7) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy
czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób,
b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z
powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji),
8) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii w jakich wykonane są
elementy dostaw, w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek dostawy objętej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż
wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
2. Nie stanowią zmiany postanowień zawartej umowy następujące zmiany:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może dokonać przelewu ( cesji) praw i obowiązków wynikających z tej
umowy, w szczególności przelewu( cesji) wierzytelności z tytułu ceny/wynagrodzenia , o
którym mowa w § 5.
2. W sprawach , których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm).
3. Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sądy
powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3( trzech ) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden)
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy – Opis techniczny przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do
SIWZ/OSPR.271.1.2019
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