
Załącznik nr 3 do zapytania 

 
UMOWA NR ..../2021 

na realizację zadania pn.: 

 

Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2021)  2 pojazdów typu quad 

 
zawarta w dniu …...........2021 r.,  Kruszwicy  pomiędzy: 

Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Kruszwicy , ul. 

Popiela 2, 88-150 Kruszwica 

REGON 341337391, NIP 556-27-52-676 

reprezentowanym przez: 

Maciej Banachowskiego – Prezesa Zarządu 

Marka Lewandowskiego – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

 

a 

.................................................................................................................................. 

NIP: ......................... 

reprezentowanym przez : 

............................................................... 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu 

przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, strony zgodnie oświadczają, że zawierają 

umowę o następującej treści: 
  

§ 1. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu fabrycznie nowych (rok 

produkcji 2021) 2 pojazdów typu quad. marki i   modelu   tj.  ………………..  (marka,  

model,  ilość, )  dla  potrzeb Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Kruszwicy, o parametrach  techniczno-eksploatacyjnych  zgodnych  ze 

Specyfikacją Techniczną,  powszechnie  obowiązującymi   przepisami  prawa i ofertą 

Wykonawcy będących   integralną częścią niniejszej umowy. 

Przedmiotem umowy jest także: 

a. udzielenie gwarancji na urządzenia wmontowane, na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w niniejszej umowie, 

b. dostawa urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie quadów wskazanych w 

Zapytaniu o ofertę i Specyfikacji Technicznej  

c. wydanie w języku polskim dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej quadów, w tym 

instrukcji obsługi, oraz świadectwa homologacji 

d. udzielenie pomocy serwisowej na warunkach określonych w umowie, 

e. przeszkolenie pracowników Zamawiającego do obsługi dostarczanych quadów oraz 

urządzeń, w które pojazdy te  zostały wyposażone. 

 

 

 
 

 



§ 2.   

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie Przedmiotu 

umowy kwotę ……….zł  brutto (słownie…………………………… 

……………………………………………………… ( wraz z podatkiem VAT):   

2. Zapłata ceny  określonej  w  ust.  1   obejmuje przeniesienie własności obydwu quadów 

(w tym jednego z przyczepą ratowniczą) oraz koszt wykonania przez Wykonawcę wszelkich 

świadczeń określonych niniejszą umową, nadto wszelkie koszty i podatki, które należy 

ponieść w związku z wykonaniem tych świadczeń. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wydaniu Przedmiotu umowy i podpisaniu przez 

uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. Zapłata nastąpi 

przelewem bankowym po dostawie quadów, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze. 

4. Wszystkie kwoty w rozliczeniach pomiędzy stronami wyrażone są w polskich złotych 

(PLN). Cena nie podlega waloryzacji lub zmianie, w stosunku do ceny zawartej w ofercie, 

jeśli zmiana ta byłaby niekorzystna dla Zamawiającego. 

5. Poza zapłatą ceny brutto nie przewiduje się wystąpienia dodatkowych kosztów, opłat i 

podatków, w szczególności nie przewiduje się opłat za dokonanie czynności faktycznych i 

prawnych przez Wykonawcę lub osoby trzecie. 

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Faktura/ rachunek, o których mowa w ust.3 powinien zawierać następujący sposób 

identyfikacji Zamawiającego: 

Nabywca: 

Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy ,  

ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica 

NIP 556-27-52-676 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy przedmiotu umowy wymienionego w 

§1 niniejszej umowy w terminie  do  12 grudnia 2021r., a także dostarczyć do miejsca 

wskazanego przez zamawiającego wraz z urządzeniami, wyposażeniem, oprogramowaniem na 

warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i wykonać inne świadczenia określone w 

Specyfikacji Technicznej i ofercie oraz w niniejszej umowie. 

 

2. Przejście własności quadów oraz urządzeń i wyposażenia na Zamawiającego nastąpi 

po ich wydaniu bez uwag i zastrzeżeń. Wydanie zostanie stwierdzone protokołem 

sporządzonym na piśmie pod rygorem nieważności i podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

3. Wykonawca dostarczy i wyda Przedmiot umowy zgodnie z procedurą opisaną  w ust.7, 

4. Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze od chwili rozpoczęcia 

odbioru. 

5. Wydanie Przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  w dzień roboczy u 

Zamawiającego – od poniedziałku do piątku. W przypadku gdy ostateczny termin wydania 

Przedmiotu umowy wskazany w ofercie przypada na dzień wolny od pracy, za ostateczny 

termin przyjmuje się następujący po tym dniu dzień roboczy. 

6. Wydanie quadów uznaje się za dokonane, w chwili podpisania przez strony protokołu 

odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na odbiór Wykonawca zobowiązany jest 

do: wskazania kolejnego terminu odbioru, o ile nie zostanie przekroczony termin wykonania 



Przedmiotu umowy, niezwłocznego przystąpienia do usunięcia usterek, lub uzupełnienia 

braków w wyposażeniu, albo dostosowania quadów do warunków określonych w Specyfikacji 

technicznej i ofercie, o ile powodem opóźnienia są stwierdzone usterki, zapłaty kary umownej 

określonej treścią umowy, jeżeli wydanie nastąpi po upływie terminów określonych niniejszą 

umową. 

7. Strony ustalają następującą procedurę wydania quadów stanowiących przedmiot 

umowy: 

a. przygotowaniu quadów do wydania (terminie wydania/odbioru)                    Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie  lub pocztą e-mail adres woprkruszwica@wp.pl  

wskazując dzień odbioru quadów, przypadający      minimum 3 dni robocze po dacie 

powiadomienia, 

b. Zamawiający wyrazi pisemną lub odwrotną pocztą e-mail, zgodę na proponowany 

termin odbioru. Zgoda zostanie wydana Wykonawcy, o ile nie będą zachodzić 

okoliczności uzasadniające odmowę jej udzielenia, w szczególności: upłynął termin 

wydania przedmiotu umowy, termin odbioru jest dniem wolnym od pracy, z czynności 

odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez uprawnionych 

przedstawicieli stron, o ile ustali się, że quady nie mają usterek lub uszkodzeń i 

odpowiadają ofercie Wykonawcy i Specyfikacji technicznej oraz wykonano wszelkie 

świadczenia dodatkowe, które zgodnie z treścią umowy mają być wykonane najpóźniej 

do daty odbioru, Odbiór obejmuje odbiór quadu, przyczepki ratowniczej i urządzeń, 

sprzętu i wyposażenia oferowanego przez Wykonawcę oraz odbiór dokumentacji 

technicznej, instrukcji obsługi i dokumentów na podstawie, których możliwe będzie 

dopuszczenie do eksploatacji. 

8. Wraz z quadami (w terminie odbioru) Wykonawca wyda Zamawiającemu bez 

dodatkowych opłat oraz kosztów niezbędne  dokumenty  umożliwiające                  rejestrację,  

dopuszczenie  do  użytku  i eksploatację quadów tj.,  instrukcję obsługi w    języku polskim,  

deklarację zgodności CE B w języku polskim,   karty gwarancyjne  oraz wykaz 

autoryzowanych stacji serwisowych na terenie RP. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

żadne z urządzeń systemów lub części albo ich części składowych wymienionych w 

Specyfikacji technicznej, ofercie lub w umowie nie stanowią urządzenia                  odrębnego, 

ale są częścią składową quadów lub jego przynależnością, chyba, że wyraźnie zastrzeżono 

inaczej w protokole odbioru. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy dotyczą zarówno 

części składowych jak i przynależności. 

Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy (podpisania protokołu odbioru), jeżeli 

quady nie będą odpowiadać warunkom określonym w  przepisach prawa, określonym przez 

Zamawiającego w Specyfikacji, umowie lub ofercie, albo którekolwiek ze świadczeń 

Wykonawcy nie zostanie spełnione lub spełnione zostanie nienależycie. Strony wykluczają 

odbiór warunkowy. 

 

 

 

 

 

 

§ 4. 

   

1. Wykonawca od dnia wydania quadów gwarantuje bezusterkową, stałą i    nieprzerwaną 

eksploatację quadów, urządzeń i wyposażenia, a w razie awarii lub uszkodzenia ich naprawę 

albo wymianę na nowe w przypadku ujawnienia usterek lub wad na zasadach i warunkach 

określonych treścią niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu 

mailto:woprkruszwica@wp.pl


gwarancji w zakresie i na okres wskazany w Formularzu oferty.  W szczególności   Strony  

ustalają, że   Wykonawca  udziela  ….. miesięcy gwarancji mechanicznej na pojazd z 

wyposażeniem (min. 2 lata) oraz……………miesięcy gwarancji na lakier min. (3 lata). . 

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całe quady, całe urządzenia oraz całe 

wyposażenie. Gwarancja na silniki jest zgodna z gwarancją producenta. 

2. Z gwarancji są wyłączone tylko : 

a) żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały 

podlegające okresowym wymianom, 

b) uszkodzenia spowodowane kolizjami, wypadkami i klęskami żywiołowymi, a 

także kradzieżami i wandalizmem. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie są zastrzeżone jakiekolwiek dodatkowe warunki lub 

wyłączenia poza tymi, które wprost wynikają z umowy lub Specyfikacji technicznej i nie 

będzie się powoływać w przyszłości na jakiekolwiek wyłączenia lub ograniczenia, chyba, że 

wynikają one z powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wątpliwości Zamawiającemu zawsze przysługuje prawo wyboru – może 

korzystać z rękojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub gwarancji producentów 

sprzętu lub urządzeń. 

5. Wartość świadczeń i usług z gwarancji nie może zostać ograniczona jakimkolwiek 

limitem. Wykonanie świadczeń określonych w gwarancji lub w umowie nie może wiązać się z 

jakimikolwiek kosztami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zawsze odbiera i wydaje quady na swój koszt i ryzyko. Miejscem wydania 

i odbioru będzie siedziba Zamawiającego. W przypadku awarii miejscem odbioru może być na 

żądanie Zamawiającego miejsce, w którym quad się aktualnie znajduje. 

7. Wraz z quadem, bez dodatkowych opłat oraz kosztów, udzielone zostaną 

Zamawiającemu bezterminowe, nie wyłączne licencje na oprogramowanie niezbędne dla 

działania quadów, sprzętu lub urządzeń wyposażenia. 

 

 

§ 5. 

 

1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy wykonywać będzie w Okresie gwarancji  

przeglądy gwarancyjne oraz naprawy  gwarancyjne  jeżeli zachodzą przesłanki do świadczenia 

gwarancji producenta, albo powstanie konieczność wykonania napraw, odpowiednio do 

zapisów niniejszej umowy, i oferty Wykonawcy. Koszty przeglądów okresowych silników w 

tym płynów eksploatacyjnych będą kosztami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach seryjnych, (które wystąpiły w innych 

quadach i zachodzi prawdopodobieństwo, że wystąpią w quadach będących w posiadaniu 

Zamawiającego) i zleci niezwłocznie usunięcie tych wad, na swój koszt oraz ryzyko, także po 

upływie okresu gwarancji. W przypadku gdyby usunięcie takich wad mogło nastąpić 

wyłącznie w siedzibie Wykonawcy, zapewni quad zastępczy o takich samych parametrach. 

3. Czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni roboczych. W razie niedotrzymania 

tego terminu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy, quad zastępczy o 

zbliżonych parametrach. 

4. Zgłoszenie wad i potwierdzenia zgłoszenia dokonywane są pocztą elektroniczną na 

adres ........................@.......................... 

5. Procedura rejestracji lub weryfikacji przez Wykonawcę roszczeń z tytułu gwarancji 

(zgłoszenie zastrzeżenia) nie może być podstawą do wstrzymania lub opóźnienia dostawy 

nowych części zamiennych, albo wstrzymania wykonania napraw lub zapłaty za nie. 

6. Wykonawca może zgłaszać umotywowane zastrzeżenia, co do zasadności naprawy lub 

sposobu dokonania naprawy, z tym, że zastrzeżenie może być zgłoszone jedynie wówczas, 

gdy usterka/wada jest następstwem zawinionego działania Zamawiającego związanego z 



niewłaściwym używaniem quadów, albo niewłaściwym wykonaniem naprawy. Zgłoszenie 

zastrzeżeń musi nastąpić w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia chyba że, strony 

postanowią inaczej. Po tym terminie zastrzeżenia nie będą przyjmowane i naprawa będzie 

wykonana w ramach świadczenia Wykonawcy. 

7. W przypadku uznania przez obie strony, że roszczenie gwarancyjne nie przysługiwało, 

Wykonawca obciąży Zamawiającego wartością przekazanych części zamiennych, a 

Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania faktury. 

 

§ 6. 

 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych       w 

następujących przypadkach:   

1)  za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości Przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 3  ust. 1  niniejszej 

umowy, 

2)  za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2% wartości Przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy,   

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10% 

wartości Przedmiotu umowy.   

3. Zamawiający  jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kar umownych w wysokości 10% 

wartości Przedmiotu  umowy w razie  odstąpienia od umowy            z powodu okoliczności, 

za które odpowiada  Zamawiający. 

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez            

ponoszenia dodatkowych kosztów czy kar, za zwrotem wszelkich dokonanych na rzecz 

Wykonawcy wpłat, w przypadku, gdy: 

a) quady nie zostaną wydane w terminie przewidzianym umową, a opóźnienie w wydaniu 

quadów przekraczać będzie 30 dni. 

b) Quady nie nadają się do umówionego użytku, w szczególności na skutek ich wad. 

Uprawnienie to może zostać wykonane w przypadku, gdy na skutek wad dokonano 

wymiany quada(ów) i pomimo wymiany w tejże ujawniły się wady uprawniające 

Wykonawcę do ponownej wymiany quadu(ów), albo Wykonawca, pomimo, iż zachodzą 

przesłanki uzasadniające wymianę quada(ów)i na wolną od wad,  odmawia dokonania 

wymiany. 

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu                    wykonania części umowy. 

 

§ 8. 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość: 



1) zmian redakcyjnych umowy, 

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy       prawa 

pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

4) przedłużenia terminu płatności o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 

5) przedłużenia terminu dostawy określonego w niniejszej Umowie: 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez 

Zamawiającego, 

b) z powodu siły wyższej, 

3. Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Stronom w chwili zawierania umowy 

zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały 

żadnego wpływu i które uniemożliwiają wykonanie umowy jak: wojnę, rewolucję lub 

zamieszki, mobilizację lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub klęski żywiołowe 

takie jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne szkody spowodowane przez wodę, 

ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

  

§ 9. 

 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają  

rozstrzygnięciu  właściwemu  miejscowo  sądowi  powszechnemu  dla  siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10. 

  

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

§ 11. 

 

Umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia. 

 

§ 12. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

  

  

          WYKONAWCA  :                                                   ZAMAWIAJĄCY:                                                                 

  

  
  


