
Załącznik 

do Uchwały Nr .............. 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia .......................... 

-projekt-

UMOWA 

zawarta w dniu.............. pomiędzy: 

Oddziałem  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z siedzibą w Poznaniu, 
reprezentowanym przez:

1) Andrzeja Jankowskiego - dyrektora Zarządu Wykonawczego, 

2) Tomasza Porębę - zastępcę dyrektora Zarządu Wykonawczego, 

i

Gminą Trzcianka, reprezentowaną przez: 

Marka Kupsia - Burmistrza Trzcianki, 

przy udziale

Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, 

reprezentowanej przez Ryszarda Wilanta - komendanta OSP Biała, 

o następującej treści:

UMOWA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA ZAKUPU 
zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi 

Lukas GmbH model P620 SG o mocy 1,9 kW 

§ 1.

1. OW ZOSP RP działając na podstawie Uchwały Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego  z dnia  25  czerwca  2012  r.  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XVII/281/11  Sejmiku 
Województwa  Wielkopolskiego  z dnia  19  grudnia  2011  r. dotyczącej:  Programu  Rozwoju 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w Wielkopolsce  na  lata  2012-2020  w zakresie  wyposażenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP 
biorących  bezpośredni  udział  w działaniach  ratowniczych  oraz  na  podstawie  Umowy  NR 
36/DO/2012  z dnia  19.11.2012  r.  zawartej  z Województwem  Wielkopolskim  z siedzibą  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, udziela OSP na jej wniosek dotacji 
w wysokości  38.750,40 PLN (słownie:  trzydzieści  osiem tysięcy siedemset  pięćdziesiąt  złotych 
40/100) zł na dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci zakupu zestawu sprzętu do ratownictwa 
technicznego z pompami hydraulicznymi Lukas GmbH model P620 SG o mocy 1,9 kW, zwanego 



dalej Zestawem. 

2. OW ZOSP RP oświadcza,  że przeprowadził  procedurę w sprawie udzielenia  zamówienia 
publicznego na zakup Zestawu i jest w trakcie realizacji zawartej umowy sprzedaży. 

3. OW ZOSP RP oświadcza,  że  ww.  zestaw posiada  dopuszczenie  do  użytkowania  zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  20  czerwca  2007  r. 
w sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). 

4. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową przekazanie Zestawu dla OSP nastąpi najpóźniej do 
dnia 10 grudnia 2012 r. 

5. OW  ZOSP  RP  zobowiązuje  się  do  terminowej  realizacji  przedsięwzięcia,  a OSP  po 
zakończeniu przedsięwzięcia, zobowiązuje się w terminie do dnia 20 grudnia 2012 r. przedstawić 
dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór przedsięwzięcia, tj. protokół przejęcia Zestawu na 
stan posiadania. 

6. Jeżeli  OSP  Biała  nie  przedłoży  dokumentów,  wskazanych  w ust.  5, w  ciągu  14  dni 
kalendarzowych od upływu terminu określonego w ust. 5, OW ZOSP RP może rozwiązać niniejszą 
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

7. Data  uroczystego  przekazania  Zestawu  jest  ustalona  na  5 stycznia  2013  roku  (sobota) 
w Poznaniu. 

§ 2.

 1. Gmina przekaże OSP Biała na jej  wniosek środki finansowe w wysokości 9.687,60 PLN 
(słownie:  dziewięć tysięcy sześćset  osiemdziesiąt  siedem złotych 60/100)  zł  na  dofinansowanie 
przedsięwzięcia w postaci zakupu Zestawu. 

2. Środki finansowe OSP Biała przekaże na rachunek bankowy OW ZOSP RP w BZ WBK 
S.A.  3 O/Poznań  nr  rachunku:  40  1090  1359  0000  0000  3501  8491,  w terminie  10  dni 
kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

§ 3.

1. OSP Biała  zobowiązuje  się  przeznaczyć  otrzymane  od  Gminy  środki  na  sfinansowanie 
przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, którego koszt wynosi 48.438,00 zł (słownie: czterdzieści 
osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100) zł. 

2. OW  ZOSP  RP  zobowiązuje  się  przeznaczyć  otrzymane  od  OSP  Biała  środki  na 
sfinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, którego koszt wynosi 48.438,00 zł (słownie: 
czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100) zł. 

3. Zestaw po zakupie staje się własnością OSP Biała. 

4. W  czasie  użytkowania  Zestawu  przez  OSP  Biała  Gmina,  zgodnie  z ustawą  o ochronie 
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 113, poz. 984 ze zm.), ponosić 
będzie  koszty  bieżącej  eksploatacji  Zestawu,  ubezpieczenia  od  kradzieży  oraz  innych  kosztów 
związanych  z utrzymaniem  Zestawu,  zabezpieczając  corocznie  odpowiednie  kwoty  w budżecie 
Gminy przez okres co najmniej 5 lat od momentu przyjęcia Zestawu na stan OSP. 



5. OSP  Biała  przy  współpracy  z Gminą  po  przejęciu  Zestawu  gwarantuje  jego  pełne 
zabezpieczenie oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

6. OSP Biała zobowiązana jest do przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji 
związanej z użytkowaniem zakupionego Zestawu. 

§ 4.

OW ZOSP RP oświadcza, że do zamówienia na zakup Zestawu zastosowano przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759, 
z późn. zm.). 

§ 5.

1. Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Białej  zobowiązuje  się  zapłacić  OW ZOSP RP ryczałtowe 
wynagrodzenie w wysokości 2.421,90 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden 
złotych  90/100)  z tytułu  przeprowadzenia  postępowania  w sprawie  udzielenia  zamówienia 
publicznego,  zawarcia  stosownej  umowy  z wykonawcą,  przeprowadzenia  odbioru  Zestawu, 
dokonania zapłaty wynagrodzenia (ceny) wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Ochotnicza  Straż Pożarna  w Białej  przekaże na rachunek bankowy OW 
ZOSP RP w BZ  WBK  S.A.  3 O/Poznań  nr  rachunku:  40  1090  1359  0000  0000  3501  8491, 
w terminie 10 dni od otrzymania faktury. 

§ 6.

1. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  OW  ZOSP  RP  bez  zachowania  okresu 
wypowiedzenia w razie nie zachowania warunków umowy przez OSP lub Gminę. 

2. Rozwiązanie umowy musi być poprzedzone przez OW ZOSP RP wezwaniem skierowanym 
do OSP lub Gminy w celu usunięcia nieprawidłowości ze wskazaniem zakresu żądania usunięcia 
nieprawidłowości oraz ze wskazaniem terminu. 

3.W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości OW ZOSP RP będzie miał prawo rozwiązać 
umowę na zasadach określonych w ust. 1. 

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, a w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie  spory  mogące  powstać  na  tle  wykonania  umowy  strony  zobowiązują  się 
rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. Jeżeli w ten sposób sporu nie da się rozstrzygnąć, 
strony poddają go rozstrzygnięciu właściwemu dla OW ZOSP RP sądowi powszechnemu. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony postanawiają, że wszelka korespondencja związana z wykonaniem umowy możliwa 
jest w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

OW ZOSP RP poznan@zosprp.pl OSP:  ………..…………………..  Gmina:  ………………….
…..  ,  bądź  faxu  na  nr  OW  ZOSP  RP:  61/848-13-91  Gmina:  ……………………………. 
W przypadku, gdy uzgodnienia poczynione zostaną ustnie, 

dla swej ważności wymagają potwierdzenia w formie określonej w zdaniu poprzedzającym. 

mailto:poznan@zosprp.pl


5. Strony zobowiązane są do informowania się o wszelkich zmianach teleadresowych. 

6.  Wszelkie  pisemne  zawiadomienia,  informacje  i dyspozycje  przekazywane  na  mocy 
niniejszej umowy powinny być przekazywane i będą uznane za dostarczone po wysłaniu na adresy 
wskazane w części wstępnej umowy, o ile strona której to dotyczy, nie poinformowała pozostałych 
stron o zmianie adresu. 

§ 8.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

OW ZOSP RP Gmina Trzcianka

                                                                  OSP Biała


