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                                                                                                                     Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

                             UMOWA NR _______ /projekt/ 
 
zawarta w dniu.................................. w ……………………….. pomiędzy: 
Gminą Belsk Duży z siedziba  05-622 Belsk Duży ul. Kozietulskiego 4A, posiadającą NIP: 797 19 
30 946, REGON: 670223505 
 
 reprezentowaną przez : 
 
Władysława Piątkowskiego -  Wójta Gminy  
zwanym/ą dalej ZAMAWIAJ ĄCYM, 
a 
Firmą: 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
  ……………………………………………………. 
zwanym/ą dalej DOSTAWCĄ, 
 
o następującej treści: 

§1. 
Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. 
 

§ 2. 
                                                                     Zakres umowy 
Przedmiotem umowy jest dostawa:  fabrycznie nowego (rok produkcji 2012)  średniego samochodu  
specjalnego pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego  z napędem 4x4  typ GBA 2,5/16  dla OSP 
LEWICZYN 
 zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno -użytkowych określonym w załączniku  
  nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§ 3. 
Terminy realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   
    DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać w terminie do  31 października 2012r. 
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 ponosi DOSTAWCA. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ................................. zł netto 
    (słownie: .....................................................................................................................................) 
    powiększona o podatek VAT w wysokości ...........%. 
2. Łącznie za dostawę przedmiotu umowy ZMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY kwotę 
    ................................. zł brutto (słownie: ....................................................................................). 
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury. 
4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 
5. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie 
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    przelewu na rachunek DOSTAWCY  w terminie do 30 dni  od daty wystawienia faktury. 
 

§ 5. 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. ZAMAWIĄJACY dokonuje odbioru techniczno-jakościowego,  przedmiotu umowy w siedzibie  
   DOSTAWCY,  po uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCĘ o  dacie odbioru  
    -strony   dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu. 
2. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu umowy. 
     Protokół podpisują przedstawiciele  obu stron umowy. 
       DOSTAWCA dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu. 
3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby 
    DOSTAWCY. 
4. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie 
    odbioru  w siedzibie DOSTAWCY. 
5.Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa. 
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. 

§ 6. 
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 DOSTAWCĘ udziela się gwarancji zgodnie 
    z gwarancja ich producenta. 
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego objęte gwarancją wykonywane  
    będą  przez   Serwis DOSTAWCY w siedzibie DOSTAWCY lub w miejscu przez niego  
     wskazanym. 
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją  
     świadczy  sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi. 
 

§ 7. 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne. 
2. DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach 
    i w następującej wysokości: 
   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
       umownego za każdy dzień zwłoki, 
   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od DOSTAWCY w wysokości 10% 
       wynagrodzenia umownego. 
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY 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 DOSTAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie 
    wynagrodzenia przedmiotu umowy. 
 

§ 8. 
Zmiana umowy 
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.  Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia, w następujących przypadkach: 
1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności , na które strony umowy 

nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej  
umowy  

2) Zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany  obowiązującej stawki podatku VAT. 
3) Zmiana zasad dokonywania odbioru. 
4) Zmiana umowy wymaga   formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym 
    w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 

 
 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie 
   przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
    DOSTAWCA,  i jeden ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                       DOSTAWCA 
 


