(wzór)
UMOWA nr …/2019
Zawarta w dniu ……….2019r. w Osiecku (dalej: „Umowa”) pomiędzy:
Gminą Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, NIP: 826-11-70-716, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Osieck Panią Karolinę Zowczak
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Pani Justyny Kamaszewskiej działającej
z upoważnienia SG.077.4.2019 udzielonego przez Skarbnika Gminy,
zwaną dalej: „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………,
NIP …………………., REGON ………………,
reprezentowanym przez:
……………………………..– …………………………………..
zwanym dalej: „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” pojedynczo zaś „Stroną”.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ) Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Osieck.
Gmina zainteresowana jest kupnem pojazdu marki STAR 266 (TURBO) , GBA który posiada
poniżej wymienione cechy:
 pojazd spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących
pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych;
 pojazd w ogólnym stanie technicznym dobrym wg. oceny Zamawiającego (ocena
dokonywana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy);
 pojazd zarejestrowany jako pojazd pożarniczy;
 rok produkcji pojazdu w przedziale 1977r. -1980r.;
 zabudowa pożarnicza wykonana z profili i blach stalowych cynkowanych ogniowo,
 Oferowany samochód wyposażony w: autopompę jednozakresową, o wydajności min.
1600 dm3/min., przy ciśnieniu 0,8 Mpa produkcji krajowej, zlokalizowana z tyłu pojazdu,
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zbiornik wody 2500 litrów cynkowany ogniowo, zwijadło szybkiego natarcia zakończone
prądownicą; sześciocylindrowy rzędowy, wysokoprężny silnik o pojemności 6842 cm3 /
110kW (150KM) + turbosprężarka, pompa wtryskowa wielozakresowa ;
 kabina załogi: jednomodułowa - 6 osobowa, czterodrzwiowa, z przednią szybą
panoramiczną i z zderzakiem typ 400;
 pojazd przystosowany do jazdy terenowej 6x6, opony terenowe (6 szt.);
 pojazd wyposażony w wyciągarkę mechaniczną;
Kod CPV: 34 14 42 10-3 Wozy strażackie
§2
Terminy realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie od dnia
podpisania niniejszej umowy do 29.12.2019 r.
2. Samochód będzie odebrany przez Zamawiającego w miejscu umówionym i wskazanym
przez Wykonawcę.
§3
Wynagrodzenie
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ……………………. zł
brutto (słownie: …………………………… zł i ……………. gr ).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie uregulowana z konta Zamawiającego
w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie wskazanym przez Wykonawcę.
5. Faktura powinna zawierać następujące dane identyfikacyjne:

Nabywca: Gmina Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck NIP 826-11-70-716
Odbiorca: Urząd Gminy w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
§4
Odbiór przedmiotu umowy
1. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego Samochodu w siedzibie
Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu o gotowości do odbioru, Strony

dopuszczają

zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu.
2. Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół podpisują
przedstawiciele obu Stron Umowy.
5.Samochód zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.
6. Z chwilą wydania Samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
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korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i w następującej wysokości:
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i następującej wysokości:
1) za każdy dzień zwłoki w odbiorze Samochodu po wyznaczonym terminie odbioru w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,
2) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym
w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
§8
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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.
3. Załącznikiem do Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami.
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