Załącznik numer 7 do siwz
wzór
Umowa nr ...................................
zawarta w dniu .......................... roku w Tarczynie pomiędzy:
Gminą Tarczyn z siedzibą w Tarczynie przy ul. Rynek 8 a,
reprezentowaną przez: Barbarę Galicz, Burmistrza Tarczyna,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
................., z siedzibą w ................ zarejestrowaną w .................... pod numerem .......................,
reprezentowaną przez: ...................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchodół”
– postępowanie numer PI.IV.341-…../09,
o następującej treści:
§1
1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego (dotąd nie rejestrowanego) ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej
w Suchodole.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej
integralną częścią.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 jest dofinansowywany przez Województwo
Mazowieckie ze środków Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych
w Województwie Mazowieckim OSP-2009 – zgodnie z uchwałą Nr 94/09 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom
z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
§2

1.
2.

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 spełnia warunki przewidziane
w obowiązujących w tej materii przepisach, w szczególności:
1) spełnia wymagania polskich przepisów w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst. jedn. z.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
2) posiada świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną - zgodnie z wymaganiami art. 7 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.)
i rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002),
3) posiada aktualne świadectwo homologacji podwozia,
4) spełnia wymagania określone w Polskich Normach dotyczące parametrów technicznych budowy
i rozwiązań technicznych tego typu pojazdów,
5) elementy składowe nadwozia (m.in. pompy) posiadają świadectwa dopuszczenia wyrobu do
stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez uprawnione jednostki
certyfikacyjne – zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt. 2.
§3

1.
2.

Termin realizacji dostawy – do 16 października 2009 r.
Jako termin realizacji dostawy przyjmuje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru technicznego.
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§4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy i nastąpi w dwóch etapach:
1) odbiór techniczny po wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 – na
podstawie protokołu odbioru technicznego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron,
2) odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania samochodu, będącego przedmiotem umowy
przez Zamawiającego – na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron.
O dacie odbioru technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem z min.
5-dniowym wyprzedzeniem. Odbiór techniczny nastąpi w dniu uzgodnionym przez obie strony i musi
się zakończyć najpóźniej w dniu, określonycm w § 3 ust. 1.
W czasie odbioru technicznego Zamawiający dokona sprawdzenia posiadania świadectw dopuszczenia
dla samochodu i elementów nadwozia, których dotyczy obowiązek uzyskania takiego świadectwa,
aktualnego świadectwa homologacji podwozia, jakości wykonania i funkcjonowania pojazdu, jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia – wg załącznika nr 1 do umowy.
W dniu odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) świadectwa dopuszczenia samochodu i jego elementów składowych, których dotyczy obowiązek
posiadania takiego świadectwa,
2) aktualne świadectwo homologacji podwozia pojazdu,
3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim wyposażenia – w języku
polskim,
4) książkę gwarancyjną samochodu, sprzętu oraz wyposażenia zabudowanego i dostarczonego,
5) katalog części zamiennych w języku polskim,
6) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji samochodu,
7) wykaz punktów serwisowych,
oraz wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy.
Zarówno w dniu odbioru technicznego jak i końcowego samochód ma być w stanie gotowym do jazdy
oraz ma być zaopatrzony we wszystkie niezbędne płyny. Dodatkowo w dniu odbioru końcowego
samochód ma być zaopatrzony w taką ilość paliwa, aby możliwy był przejazd co najmniej z punktu
odbioru samochodu do najbliższej stacji benzynowej.
Po wykonaniu czynności odbioru technicznego Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie przechować
przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 na swoim terenie na własny koszt
i odpowiedzialność do czasu zarejestrowania samochodu przez Zamawiającego i dokonania czynności
odbioru końcowego.
Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodu i jego rejestracji w ciągu 14 dni od daty odbioru
technicznego samochodu i powiadomi Wykonawcę o proponowanym dniu odbioru końcowego.
§5

1.
2.
3.

Wykonawca zapewni bezpłatne min. 3-godzinne szkolenie z zakresu obsługi samochodu, będącego
przedmiotem umowy dla co najmniej 3 przedstawicieli OSP Suchodół.
Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru końcowego samochodu.
Zamawiający pokryje koszty dojazdu osób, wyznaczonych do przeszkolenia.
§6

1.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na:
1) podwozie samochodu - ….. miesiące,
2) nadwozie pożarnicze - …. miesiące,
3) na podzespoły – zgodnie z warunkami producenta.
2. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od dnia następującego po dniu odbioru końcowego samochodu.
§7
1.

Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym.
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2.
3.
4.

Czas przystąpienia serwisu do naprawy – maksymalnie ….. godziny od zgłoszenia usterki lub
zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy).
Czas serwisu prowadzonego przez sprzedającego (producenta) w okresie pogwarancyjnym na podstawie
indywidualnych zleceń - …. lat,
Czas dostawy wszystkich części zamiennych do samochodu po zakończeniu produkcji typu samochodu,
będącego przedmiotem umowy - ……… lat
§8

Wykonawca oświadcza, że do wykonania umowy nie będzie / będzie posługiwał się podwykonawcami
w zakresie ……../wg oferty/. Za działania lub/i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne działania lub/i zaniechania.
§9
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2
wynagrodzenie w wysokości:
a) netto ……… (słownie: ………………..),
b) podatek VAT …………… (słownie: …………………)
c) brutto: …………… (słownie: …………….)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT, wystawionej
w oparciu o protokół, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2.
Do faktury mają być załączone protokoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2.
Faktura będzie wystawiona na Gminę Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, NIP: 522-00-19-837
i opisana w następujący sposób: zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb
OSP Suchodół.
Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.
§ 10

1.

2.
3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 - w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. c za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt. c.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kary umownej,
Zamawiający będzie uprawiony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2
przekraczającego 7 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1
§ 12
1.
2.

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

4

