
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony na ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof 

drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” 

 
 

 Załącznik nr 5a 
 

................................. …………………………………………                                                                
(pieczęć firmy)  (miejscowość i data) 

Projekt UMOWY Nr …………. 
 
Umowa zawarta w dniu .....................................  w  Raczkach pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną  z 
siedzibą 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 37 NIP: 8442065271 REGON:  790999316 zwaną  w dalszej 
treści  Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
Andrzeja Czuper- Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Raczki 
      
a …....................................................................................................., NIP.............................., REGON 
…………… zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1..................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................... 
 

§  1 
 

1. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia 
………....................................... 2013 roku. 

Przedmiotem niniejszej umowy, w ramach projektu pod nazwą „Zapobieganie i usuwanie zagrożeń 
ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” jest dostawa  fabrycznie nowej 
łodzi z przyczepką i osprzętem; rękawic z membraną 8 par; latarek do hełmu 8 szt.; balonu 
oświetleniowego; kamizelek asekuracyjnych 8 szt.; namiotu pneumatycznego; hełmów 
ratowniczych 8szt.; sprzętu łączności (radiotelefon cyfrowy) 4 szt.; zapór polipropylenowych 6szt.; 
zapór parkanowo- pochłaniających 4 szt.; sorbentu lekkiego selektywnego 3 szt.; selektywnej waty 
polipropylenowej 3 szt.; cyfrowego testera wody. 

 
zwanym w dalszej części umowy również „sprzętem”, spełniającym wymagania określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy opis, będącego przedmiotem umowy ,,sprzętu” określa Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zgodna z nią oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej 
umowy i jej integralną część. Opis parametrów techniczno-użytkowych – specyfikacja techniczna”, 
stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

4. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi 
dostarczonego ,,sprzętu”  w siedzibie i na koszt Dostawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą przetargową do przeniesienia na Zamawiającego 



własności ,,sprzętu” oraz do wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do 
odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty Wykonawcy ceny wskazanej w § 3, po sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami Zamawiającego i sprawdzeniu stanu technicznego ,,sprzętu”. 

5. Wykonawca oświadcza, że ,,sprzęt” stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych i fizycznych 
oraz nie ciążą na nim prawa osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego 
przedmiotem jest ten ,,sprzęt”. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do ,,sprzętu” komplet dokumentów: kartę pojazdu, kartę 
gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty. 

7. Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. „Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na 
funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności o aktywizacji 
lokalnych społeczności.  

 
§ 2 

1.  Przedmiot dostawy z wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 
w terminie do dnia 05.09.2013 r. Za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
2. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych 

,,sprzętu”, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. W przypadku stwierdzenia przy 
odbiorze wad i usterek w protokole wyznaczy się sposób i termin ich usunięcia. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie całkowite ryczałtowe zgodne ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową, w kwocie: ……………….. zł brutto: (słownie: 
………………..……...........……………..............zł), obejmującą cenę netto …………………….. zł oraz 
podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł . 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
poprawienie wystawionej faktury/rachunku. 

5. Podstawę wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru 
,,sprzętu” wraz z wyposażeniem oraz dokumentacji.  

 
§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie 

dostawy. 
3. Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawiciela Zamawiającego i uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Negatywny wynik badania przedmiotu umowy spowoduje odstąpienie Zamawiającego od odbioru. 

W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 
w ciągu 7 dni od daty odbioru. 

5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej ,,sprzętu” nastąpi w siedzibie Dostawcy w dniu odbioru. 
 

§ 5 



1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okres gwarancji jest 
nie mniejszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bez zastrzeżeń i uznania zadania za 
należycie wykonane. 
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji 

jakości. 
4. W przypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest 

zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich wykrycia, 
natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym 
protokole i do poniesienia związanych z tym kosztów. 

5. Usunięcie wad i usterek może polegać na naprawie lub wymianie przedmiotu na nowy. Okres 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad i usterek. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i 
wyznaczyć termin zwrotu kosztów, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 
podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

7. W okresie gwarancji przeglądy i naprawy przeprowadzane będą bezpłatnie przez autoryzowany 
serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania 
pisemnego zgłoszenia usterki od Zamawiającego.  

8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczenia ,,sprzętu” do 
siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 
Zamawiającego, koszty tego transportu ponosi Wykonawca.  
 

§ 6 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę będą  naliczane 

następujące kary umowne. 
1.1. Za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 2 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. 
1.2. Za zwłokę w usuwaniu wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 2% ceny 
brutto ustalonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
1.3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w § 3 ust. 1, 

2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionej faktury. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w  § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 

2.1  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 



a) przedłużającego się procesu wyprodukowania ,,sprzętu”, 
b) wystąpienia procedury odwoławczej, 
c) oraz wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez 

niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie 
dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
4.1 jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru 

Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego, 

  4.2 w razie postawienia Wykonawcy w stan upadłości. 
4.3. w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy.  
 

 
§ 8 

1. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.   
3. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
3.1. Oferta Wykonawcy. 
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 

 
 
 
 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, nie mogą naruszać postanowień art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
 
 


