
Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...........

Zawarta w dniu ………….. r. w Stanisławowie pomiędzy:

Gminą Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP: 822-21-47-156

reprezentowaną przez:

Adama Sulewskiego - Wójta Gminy , za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Czesławy Kaim

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a
..........................................................................................................
reprezentowanym przez …………………………………………...
z siedzibą w................................................................ wpisaną/ym 
do ................................................................ pod numerem: .........................................................................  
zwaną/ym w umowie „Dostawcą", wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowej motopompy pożarniczej Tohatsu VC82ASE 
M16/8; z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem, zgodnie z 
parametrami określonymi w SIWZ, ze strony Dostawcy na rzecz Zamawiającego. 
2. Dostawca oświadcza, że: 
- przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, w tym praw osób trzecich, 
oraz wad fizycznych, 
- nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot umowy, 
- przedmiot umowy nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia. 
3. Dostawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność motopompy pożarniczej wraz z 
wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1 za kwotę określoną w §4 umowy. 

 
§2

      MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY 

1. Dostawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu sprzedaży w terminie do 30 listopada 2016 r. 
Zamawiający ma prawo do zbadania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania go przez 
Wykonawcę. 
2. Oferowana motopompa oraz wyposażenie musi spełniać wszystkie warunki techniczne przedstawione 
w wymaganiach technicznych dla przedmiotu zamówienia określone w SIWZ. 
3. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają datę protokolarnego przejęcia 



przedmiotu umowy protokołem odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, który odbędzie się po 
dokonaniu sprawdzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. 
4. Wraz z przekazaniem motopompy pożarniczej Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty , karty gwarancyjne , instrukcje obsługi.
5. Transport motopompy pożarniczej z siedziby Dostawcy do siedziby Zamawiającego zapewnia 
Dostawca, który ponosi również koszty ubezpieczenia podróży. 
6. Odbiór techniczno-jakościowy motopompy pożarniczej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 

§3 

GWARANCJA l RĘKOJMIA 

1. Dostawca udziela pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres….oraz 
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres ................... . 
2. W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis obsługi złego stanu technicznego lub 
stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy. 
3. Wady przedmiotu zamówienia Wykonawca usuwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego. W przypadku gdyby ten termin okazał się niewystarczający do dokonania naprawy, 
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenia wskazując realny proponowany okres 
przedłużenia. 
4. W przypadku gdyby termin określony w pkt. 3 okazał się niewystarczający do dokonania naprawy, 
Zamawiający po zbadaniu okoliczności sprawy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu, o którym 
mowa w pkt. 3. 
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
- zmianie adresu lub firmy, 
- zmianie osób reprezentujących strony, 
- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 
- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy 

§4 

WYNAGRODZENIE l SPOSÓB PŁATNOŚCI 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wymieniony w §1 cenę w wysokości: 
- cena netto. ………...zł, (słownie: ………………………...) 
- podatek VAT ……. % ……………………. zł (słownie: ………………………………………..) 
razem brutto wartość przedmiotu sprzedaży ……….. zł (słownie:…………………... ). 
2. Rozliczenie odbędzie się na podstawie protokolarnego przekazania przedmiotu sprzedaży, 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Faktura wystawiona będzie po odbiorze końcowym, dokonanym bez uwag przez Zamawiającego. 
Płatności będą dokonywane w ciągu …... dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału faktury, na 
konto Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania się od 
płatności w razie istnienia w dacie płatności uzasadnionych roszczeń Zamawiającego względem 
Dostawcy, wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
4. Fakturę należy wystawić na Gminę Stanisławów , ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 
NIP: 822-21-47-156 .
5. Zamawiający oświadcza , że przedmiot zamówienia będzie zakupiony na potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stanisławowie, celem wykonywania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.  



§5
KARY UMOWNE I POTRĄCENIA 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne, zgodnie z ust. 
2 – ust. 5 niniejszego paragrafu. 
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1/ za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto; 
2/ za opóźnienie w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
umownego; 
3/ za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy lub w 
czasie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

§6 
ODSTĄPIENIE

1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku niewywiązania się z terminu dostawy pojazdu, określonym w § 2 ust. 1,

c) w przypadku nieotrzymania dotacji przez Zamawiającego,

d) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

e) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2.  Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

1) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający  zawiadomi  Dostawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.

3. Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w ust. 1. i 2., Zamawiający lub Dostawca może odstąpić od 
realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy 
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

 4.  Forma odstąpienia
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

ZAWIADOMIENIA



1. Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  w  związku  z 
niniejszą  Umową  między Stronami  będzie  sporządzana  na  piśmie  i  podpisana  przez  Stronę 
zawiadamiającą.  Zawiadomienia  mogą  być  przesyłane  telefaksem,  doręczane  osobiście, 
przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze 
Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, 
siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, 
siedziby lub numeru telefaksu,  zawiadomienia wysłane na ostatni  znany adres zamieszkania, 
siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, każda ze stron uprawnioną będzie do 
zgłoszenia roszczenia do sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ,mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których 1 egz. otrzymuje Dostawca i 2 
egz. otrzymuje Zamawiający . 
4. Załączniki do umowy: 
1/ Oferta Wykonawcy,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Dostawca : Zamawiający: 

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


