
 

 
               załącznik nr 6 do SIWZ 

- P R O J E K T   U M O W Y -  

U M O W A  NR ......../2009 
Nr sprawy WPR-3422/31/09 

 
zawarta w dniu ..................................... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z 
siedzibą   57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w 
imieniu, którego działają: 
1.  .......................................................  - .......................................................... 

2.  .......................................................  - .......................................................... 

przy kontrasygnacie 
. ……………………………………. - …………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a firmą    

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

z siedzibą     

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

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................. - ........................................................ 
 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze. zm.) w celu realizacji 
projektu  nr PL.3.22/1.3.00/08.00626 -  „Zintegrowany System Ratownictwa w obszarze przygranicznym - 
współpraca i doposaŜenie jednostek straŜy poŜarnej „współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zostaje zawarta umowa o następującej treści:   

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i  dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy  „Wóz    
    straŜacki specjalny z  wysięgnikiem  hydraulicznym  (SHD- 25) ) i  zestawów łączności radiowej” 
    spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr … do oferty, który jest  
    jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiąc jej integralną część. 
2. Samochody winny posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
    Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów słuŜących  
    zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad  
    wydawania dopuszczenia tych wyrobów do uŜytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002) oraz wydane 
    Zamawiającemu z pełnymi zbiornikami paliwa. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby UŜytkownika – Komendy  
    Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ząbkowicach Śląskich ul. Waryńskiego nr 15 na własny  
    koszt. 
 



§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie 180 dni od  
     daty zawarcia umowy tj. do dnia …………………………2010r. 
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest  protokół odbioru, o którym mowa w  
    § 3 ust. 4. 

§ 3 

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY  I SZKOLENIE 

1.Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu przedmiot umowy do siedziby uŜytkownika określonego w    
    § 1 ust.3 umowy w celu dokonania jego odbioru.             
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na minimum 7 dni o planowanej dacie wydania przedmiotu  
    umowy. 
3. Odbiór przedmiotu umowy  dokona 3 przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 
    przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.  
4. Z czynności wydania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 2-ch egzemplarzach 
    po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
    niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.  
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, Ŝe przedmiot umowy nie odpowiada opisowi 
    zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  
    dokonania zmian zgodnie z opisem. 
7. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, jeŜeli zajdzie jedna z niŜej wymienionych  
    przyczyn: 
    1) nie spełnia wymagań SIWZ, 
    2) stwierdzono usterki, których w trakcie odbioru nie moŜna usunąć, 
    3) brak dokumentacji samochodu określonej w SIWZ.                                                                                
8. Szkolenie z obsługi samochodu wraz z instruktaŜem jego prowadzenia, dla przedstawicieli  
    UŜytkownika (16 osób), odbędzie się w siedzibie UŜytkownika, w terminie uzgodnionym w  
    protokole odbioru, nie później jednak niŜ w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty odbioru     
    samochodu. Wykonawca wyda kaŜdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenie o ukończeniu  
    szkolenia z zakresu obsługi podstawowej samochodu.  

§ 4 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

    Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 
1) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposaŜenia w języku polskim – szt.2, 
2) ksiąŜkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy, 
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu oraz urządzenia poddozorowego.  

§ 5 

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY 

Osobami w sprawie realizacji zobowiązań umownych są: 
- ze Strony Zamawiającego ................................................................... 
- ze strony  Wykonawcy ........................................................................ 

§ 6 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za  przedmiotu umowy określonego  w § 1 cenę:  
    netto ................................ podatek WAT ………….  brutto ………………………... zł,  



    słownie .........................................................................................................................................zł, 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie zamówienia 
    potwierdzone protokołem odbioru o którym mowa w § 3 ust.4. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną ust.1, przelewem na rachunek bankowy  
    Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT na konto w niej wskazane. 
4. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w fakturze VAT w nazwie przedmiotu zamówienia  
     zapisu określającego sposób jednoznaczny powiązanie  faktury z projektem. 
 

                                                                        § 7 

GWARANCJA I SERWIS 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy …… miesięcy gwarancji  
    oraz rękojmi wydłuŜonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. 
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dania protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.  
3. Wszystkie przeglądy podwozia i podnośnika, wymagane w warunkach gwarancji będą wykonywane  
    na koszt Wykonawcy. 
4. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie  
    UŜytkownika samochodu przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od  
    daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo  
    wolnych od pracy. Przyjmuje się, Ŝe dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z  
    dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Strony  
    dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu. 
5. Okres gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas naprawy samochodu od zgłoszenia do przekazania  
    sprawnego samochodu. 
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w  
    związku ze stwierdzeniem usterek, których nie moŜna usunąć (wykonać) w siedzibie  
    UŜytkownika, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na  
    warunkach określonych pomiędzy UŜytkownikiem a Wykonawcą. 
7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych  
    zleceń UŜytkownika samochodu. 
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych dla podwozia i podnośnika przez minimum 15  
     lat od daty zakończenia produkcji samochodów będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§  8 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego  
     wykonania umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
    a) za odstąpienie od wykonania dostawy przedmiotu umowy w wysokości 20% ceny określonej w  
        § 7 ust.1 umowy, 
    b) za nieterminowe wykonanie dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości  
        zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki,  
    c) za zwłokę w przeszkoleniu przedstawicieli UŜytkownika w terminie ustalonym w  
        § 4 ust.8 umowy w wysokości 0,1% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki, 
   d) za nie wykonanie naprawy samochodu w terminie określonym w § 8 ust. 4, w wysokości 0,15 % 
       wartości przedmiotu zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki. 
3. JeŜeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo  
    odstąpić od umowy z wyłączeniem przypadków siły wyŜszej. W takim przypadku Zamawiający  
    nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł w związku z umową. 
    Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem niewaŜności, formy pisemnej poprzez złoŜenie  
    oświadczenia drugiej stronie. 



4. Wykonawca moŜe dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych w razie zwłoki w 
    zapłaceniu naleŜności w terminie. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary umowne.  

§ 9 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień 
    do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby  
    zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, Ŝe konieczność  
    wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili  
    zawarcia umowy. 
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaŜności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

§ 10 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
    interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
    moŜe odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego  
    oświadczenia. 

§ 11 

INTERPRETACJA UMOWY 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca, będą    
    posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
    i Prawa zamówień publicznych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla  
    siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze 
stron. 

§ 13 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi: 
- specyfikacja techniczna oferowanego wozu straŜackiego. 
 
 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 

 
       ............................................................................... 
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
KJ 


