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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

PROJEKT 

 

UMOWA nr ........................../ 2019 – istotne postanowienia 

 
zawarta w dniu ……………………….. w Jeżowem 

 pomiędzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górzez siedzibą:  

 

ul. Młynarze 27, 37-430 Jeżowe 

województwo podkarpackie, powiat niżański , 

NIP: 865 23 10 831, REGON: 831208556 

reprezentowaną przez: ................................ Prezesa  

z kontrasygnatą ..............................- Skarbnika, zwanym dalej 

 

„ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………. 

z siedzibą: ………………………………………………….………………………NIP: 

………………….………, 

reprezentowanym przez: ……………………………………… zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) 

zwaną dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Cholewianej Górze” - Gmina 

Jeżowe zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno - użytkowych określonym w 

załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać Pojazd 

    ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do dnia 30.11.2019 r. 

2. Koszty związane z posiadaniem Pojazdu do chwili jego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 

    ponosi WYKONAWCA. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 
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1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY, 

zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie w wysokości :  

 

Cena netto: ……………………….. (słownie: …………………………………….. 

Podatek VAT: …………………………………………………………………….… 

Cena brutto …………………………(słownie: …………………………………….. 

 

2. Należność uiszczona zostanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez    

    ZAMAWIAJĄCEGO, na wskazany rachunek bankowy WYKONAWCY  nr: 

……………………………............................................................................……………. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru Pojazdu, o którym mowa 

     w § 4 ust. 7. 

4. W razie zwłoki w zapłacie należności WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe. 

 

5. Dane ZAMAWIAJĄCEGO do faktury: 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze,  

 

ul. Młynarze 27, 37-430 Jeżowe 

NIP: 865 23 10 831, REGON: 831208556 

województwo podkarpackie, powiat niżański 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO, z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem, o dacie odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu. 

 

2. Data odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu nie może być późniejsza niż termin 

wydania Pojazdu, o którym mowa w § 2. 

 

3. Odbiór techniczno – jakościowy Pojazdu odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY 

w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

4. Protokół odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu zostanie sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.  

W protokole tym Strony ustalą dokładny termin faktycznego wydania Pojazdu, 

o którym mowa w ust. 7. 

 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek Pojazdu, 

WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany Pojazdu na wolny 

od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w dwóch 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. 

Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 

umowy. 

 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że Pojazd nie 

odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w Pojeździe i doprowadzenia 

Pojazdu do stanu zgodnego z wymogami tej Specyfikacji lub wydania innego Pojazdu. W takim 
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przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w 

załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dwóch egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Niniejsze postanowienie 

nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

7. Odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu dokona co najmniej dwóch przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu dwóch dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, 

w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. 

 

8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej Pojazdu dla dwóch kierowców z OSP Cholewiana Góra 

przeprowadzi przedstawiciel WYKONAWCY w terminie i miejscu faktycznego 

odbioru Pojazdu. 

§ 6 

Dokumentacja techniczna 

 

1. Do Pojazdu WYKONAWCA w dniu odbioru zobowiązuje się dołączyć: 

wyciąg ze świadectwa homologacji, 

kartę Pojazdu, 

instrukcję obsługi i konserwacji Pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim, 

książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia, 

kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie 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, lub pozytywną 

opinię CNBOP, 

wszelkie inne dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako 

samochód specjalny pożarniczy). 

§ 7 

Gwarancja 

 

1) WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na: 

 

a) na cały samochód na okres ……. miesięcy, (CO NAJMNIEJ 24 MIESIĄCE) 

 

b) na zabudowę pożarniczą …… miesięcy (CO NAJMNIEJ 24 MIESIĄCE) 

 

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania protokołu 

faktycznego odbioru Pojazdu, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

 

2) WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia Pojazdu zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego będą bezpłatnie wykonywane 

przez serwis WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Naprawy będą wykonywane w 

czasie do 72 godzin od daty dokonania zgłoszenia. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

4) W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją 

świadczyć będzie bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

5) W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie 

przez serwis WYKONAWCY zgodnie z gwarancją producenta. 

6) Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 

indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO. 
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7) WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za 

wady fizyczne Pojazdu powstałe w okresie trwania gwarancji. 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto o którym , o którym mowa w § 3 ust. 1, 

 

b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i wydania Pojazdu po terminie skazanym 

w § 2, karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

 

3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie 

oświadczenia drugiej stronie. 

 

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy Pojazdu lub wyposażenia w terminie 

określonym w § 6 ust. 3 zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych  

w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie cywilnym w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

 

6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru techniczno – 

jakościowego Pojazdu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 3, zapłaci WYKONAWCY 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

§ 9 

Zmiana umowy 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie 

umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

 

b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac 

oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości; 

 

c) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
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d) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze 

dla ZAMAWIAJĄCEGO niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

 

e) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

 

f) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

 

g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez 

 

2. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje 

roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 10 

Dostęp do informacji publicznej 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych 

w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w 

zakresie firmy. 

§ 11 

Obowiązki wynikające z RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe, 

 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

telefonicznie pod numerem 798 559 338 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

kchaber.kancelaria@gmail.com  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„ZP.271.01.2019 – boisko Sparta”, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

mailto:kchaber.kancelaria@gmail.com
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych; 

− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

 

§ 12 

 

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zawartej umowy zgodnie 

oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez sad powszechny właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności 

oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 

prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Cholewianej Górze. 

 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 

dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

Kontrasygnata Skarbnika: 


