
 

 
341-7/08 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
na zadanie pn: „ Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  
                           Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wietszycach” 
 
I.  ZAWARTO ŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka 

2. Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego z roku 2008, lekkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-

ekologicznego do 3,5 z napędem 4x2 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 

Wietszycach o parametrach wg załącznika nr 3 do SIWZ.  

CPV – 34.14.42.10-3 Wozy straŜackie. 

Zamawiający we własnym zakresie odbierze samochód od Wykonawcy. 

4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy z 

Wykonawcą. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

. 



 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie na podstawie 

dostarczonych oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w złoŜonej ofercie wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy prawo 

zamówień publicznych (Załącznik nr 2) 

2) Aktualny odpis z Krajowego  Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, iŜ 

Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac 

objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert 

3) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane 

przez osobę dostawcy upowaŜnioną do reprezentowania w przypadku 

składania oferty przez pełnomocnika.  

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

1) W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują faksem nr 076 8317 033 lub drogą elektroniczną e-mail: 

peclaw@peclaw.eu. 

2) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na kaŜde 

zapytanie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła 

do Zamawiającego  na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje: 

a) Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania 

źródła zapytania; 

b) Zamieszcza na stronie internetowej, na której była udostępniona 

SIWZ. 

3) Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Inspektor 

Urzędu Gminy Pęcław – Ewa Pietrzak, tel. 076 8317 135 wew. 39 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 



 

4) Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą: 

30 dni od dnia składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia powinien złoŜyć pisemną ofertę, która winna zawierać 

formularze sporządzone wg wzorów dostarczonych przez 

Zamawiającego i wymagane dokumenty wykazane w punkcie 6 

niniejszej specyfikacji – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

2) W ofercie naleŜy podać: 

- Ostateczną cenę: netto, VAT i brutto, cyfrowo i słownie za 

zakup i dostawę samochodu na wskazane miejsce; 

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim 

mechanicznie lub pisemnie nieścieralnym atramentem; 

- Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

upełnomocnionego przedstawiciela; 

- Na wszystkich stronach oferty (na których znajduje się 

tekst) oraz dodatkowo w miejscach, w których Wykonawca 

naniósł zmiany musi być złoŜony podpis potwierdzony 

pieczęcią imienną osoby podpisującej ofertę; 

- Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny 

być ponumerowane; 

- Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę; 

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i 

wariantowych; 

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złoŜeniem oferty; 

- ZłoŜona oferta musi odpowiadać: zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, warunkom 

określonym w niniejszej specyfikacji. 



 

- Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch kopertach (wewnętrznej i 

zewnętrznej). Zamknięta koperta zewnętrzna winna być 

zaadresowana: Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 

Białołęka „Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego - 

oferta”.  Nie otwierać przed dniem 23 października 

2008 r., godz. 1000.  

Zamknięta koperta wewnętrzna poza oznaczeniami 

podanymi powyŜej powinna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby moŜna było ją odesłać bez otwierania w 

przypadku stwierdzenia jej wpływu z opóźnieniem. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę moŜna złoŜyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

2) Miejsce złoŜenia oferty: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, 

pokój nr 1. 

3) Termin złoŜenia ofert – do dnia 23.10.2008 r. do godz. 10 00. 

Podany termin to data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. 

4) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 23.10.2008 r. o godz. 1015 w 

Urzędzie Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pokój nr 1a. 

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy). 

6) Po otwarciu ofert Zamawiający podaje: 

- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców; 

a takŜe informacje dotyczące: 

- ceny brutto oferty; 

- terminu wykonania; 

- okresu gwarancji i warunków płatności 

WyŜej wymienione informacje zostaną dostarczone  Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, tylko, na ich wniosek. 

12. Opis sposobu obliczania ceny: 

C=(Cn:Cb) x 100% x 100 pkt 

C – cena ofertowa 

Cb – cena brutto w ofercie badanej, 

Cn- cena brutto oferty najtańszej, 



 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1) Jedynym kryterium jest cena ofertowa – 100%; 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada łącznie wszystkim wymaganiom:  

przedstawionym w ustawie – PZP, SIWZ, została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wybooru. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli ofertę o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 

siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 

adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zamieści powyŜsze informacje na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3) Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin 

podpisania umowy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: wzór umowy stanowi 

załącznik nr 4 . 



 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego, określonych w ustawie zasad zamówień, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI – środki ochrony prawnej – ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

II.  POSTANOWIENIA DODATKOWE SIWZ 

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

2. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 

3. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. 

4. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 

faksem na nr (076)8317033 oraz drogą elektroniczną e-mail: 

peclaw@peclaw.eu. 

5. Rozliczenie zadania nastąpi w PLN. 

6. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 

7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Wymaga się przedłoŜenia certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej najpóźniej w dniu odbioru samochodu przez Zamawiającego 

9. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na określony w SIWZ przedmiot  

Zamówienia. 

III.  ZAŁ ĄCZNIKI 

Nr 1 – Druk oferty 

Nr 2 – Oświadczenie – art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych 

Nr 3 – Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 

Nr 4 – Wzór umowy 

 

Pęcław, dnia 10.10.2008 r.                                                           ZATWIERDZAM 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

      /Nazwa i adres oferenta/                                                                  /miejscowość i data/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego (zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SIWZ) dla Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka 

 

Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

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

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

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

3. Numer telefonu: ...................................................................................... 

4. Numer faksu: .......................................................................................... 

5. Numer REGON: ..................................................................................... 

6. Numer NIP: ............................................................................................. 

 

Oferujemy wykonanie ww. dostawy za cenę: 

a) netto - ...................................................... zł 

      słownie złotych: ................................................................................................... 

b) podatek VAT ...........% - ....................................... zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

c) brutto - ................................................ zł 

słownie złotych: ................................................................................................... 

Zamówienie zrealizujemy w terminie do: ............................................................................. 

Deklarujemy okres gwarancji: ........................... miesięcy  



 

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i do 

dokumentacji przetargowej nie wnosimy zastrzeŜeń. 

2. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

warunkach zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do 

zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr .................. stanowią tajemnicę w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

5. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera ................................ stron. 

6. Integralną część niniejszej dokumentacji ofertowej stanowią: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy PZP 

(Załącznik nr 2) 

2) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej 

3) upowaŜnienie pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę, jeŜeli taka 

osoba została upowaŜniona do reprezentowania wykonawcy. 

 

 Podpisano: 

.................................................................... 
                     (upowaŜnieni przedstawiciele) 
 
.................................................................... 
                     (podpisy i pieczątki imienne) 
 
 
 

Uwaga: 
 
JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów  lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

       Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 

                     .........................., dnia ....................... 
 
 

............................................... 
                  ( pieczęć oferenta ) 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
O ś w i a d c z a m y  na podstawie art. 22 ustawy PZP, Ŝe: 

 
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
- posiadamy niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

Podpisano: 
 
 
........................................................ 
(upowaŜnieni przedstawiciele oferenta) 
 
 
........................................................ 
(podpisy i pieczątki imienne) 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 
 
 

Parametr Wymagania minimalne 

Wypełnia wykonawca 
(podać zastosowane 

rozwiązania lub 
parametry techniczne 

1 Typ nadwozia - furgon towarowo – osobowy  



 

- przeszklenie części osobowej  
- drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające 
się o kąt min. 180 stopni 

 

- przystosowany do przewozu min. 5-ciu 
osób 

 

- drzwi przedziału załogi przesuwne 
umieszczone po obu stronach pojazdu 

 

 

- przedział załogi wyłoŜony tapicerką i 
podsufitką 

 

- belka świetlna z napisem „STRAś”  
- urządzenie sygnalizacyjne świetlne i 
dźwiękowe z 
moŜliwością podawania komunikatów 
słownych 

 

- lampa błyskowa koloru niebieskiego z 
tyłu samochodu 

 

- lampy błyskowe zderzakowe 
stroboskopowe z przodu pojazdu 
umieszczone na wysokości przednich 
lusterek 
samochodu osobowego 

 

- radiotelefon  Motorola GM 360 o 
parametrach: 

ilość kanałów 255 
pasmo pracy VHF (136-174 

MHz), UHF (403-
470 MHz) 

moc 1-25W 
odstęp 
międzykanałowy 

12,5/20/25 kHz 

wymiary (wys.x 
szer.x gł.) 

186 x 179 x 59 mm 
(+9 mm na 
potencjometr) 
 

waga 1400 g 
wyświetlacz 14-znakowy 
klawiatura uproszczona 

Zamontowany i podłączony w 
samochodzie. 
 

 

- oświetlenie przedziału pasaŜerskiego 
włączne z kabiny kierowcy i niezaleŜnie z 
przedziału pasaŜerskiego 

 

- oświetlenie przedziału ładunkowego 
włączane z kabiny kierowcy i niezaleŜnie 
od przedziału pasaŜerskiego 

 

2. WyposaŜenie 

- przenośna lampa halogenowa (szperacz) 
zasilana z gniazda zapalniczki 12V 

 



 

- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie 
kierowcy 

 

- układ przeciwpoślizgowy ABS,   
- elektryczne regulowane szyby boczne w 
kabinie kierowcy 

 

- elektryczne regulowane i podgrzewane 
lusterka boczne 

 

 

- poduszka powietrzna dla kierowcy  
3. Dopuszczalana 
masa  

Do 3500 kg  

4. Ładowność 
pojazdu po 
wykonaniu 
zabudowy 
poŜarniczej w 
przedziale 
załogi i przedziale 
sprzętowym 

minimum 1100 kg (wraz z kierowcą i 
pasaŜerami) 

 

5.Rezerwa masy w 
pełni 
obciąŜonego 
samochodu, w 
stosunku do 
całkowitej 
dopuszczalnej masy 
pojazdu 

minimum 3 %  

6. Minimalna 
zewnętrzna 
obrysowa średnica 
zawracania 

nie większa niŜ 14 m  

7. Silnik z zapłonem samoczynnym czterosuwowym 
z turboładowaniem spełniający normy 
Euro4, 
 dopuszcza się brak wyposaŜenia w 
urządzenie 
do pomiaru zuŜycia paliwa. 

 

8. Moc silnika nie mniejsza niŜ 80 kW  
9. Moment obrotowy nie mniejszy niŜ 250 Nm  
10. Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa, 

zsynchronizowana 
 

11. Napęd oś tylna lub przednia  
13. Układ 
kierowniczy 

ze wspomaganiem  

14.Objętość 
przedziału 
ładunkowego 

nie mniej niŜ 4,5 m³  



 

- konstrukcja przedziału dla załogi powinna 
zapewniać ochronę pasaŜerów przed 
przemieszczającym się wyposaŜeniem 
podczas wypadku lub hamowania 
awaryjnego. Powinno to być osiągnięte 
przez oddzielenie przedziału sprzętowego 
od przedziału załogi, 

 

- podłoga przedziału załogi i ładunkowego 
pokryta 
antypoślizgową blachą aluminiową, 

 

- zabezpieczenie blachą aluminiową 
wewnętrznych części nadwozia 

 

- półki aluminiowe zapewniające miejsce 
na wyposaŜenie samochodu w: 
zestaw narzędzi hydraulicznych do 
ratownictwa 
technicznego, 
piłę do betonu i stall, piłę do drewna, 
pompę pływającą, 
agregat prądotwórczy o min mocy 2 kW, 
zestaw PSP R1, 
węŜe tłoczne, prądownice, 

 

- stelaŜ na półki i pozostałe elementy 
zabudowy wewnątrz przedziału 
sprzętowego, np. uchwyty, powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na 
korozje ( np. ze stali nierdzewnej), 

 

- dopuszcza się brak ogrzewania 
niezaleŜnego od pracy silnika zarówno w 
przedziale załogi jak i w przedziale 
sprzętowym, 

 

15. Zabudowa 
wewnętrzna 

- moŜliwość dostępu do przedziału 
sprzętowego z przedziału załogi. 

 

16.WyposaŜenie 
dodatkowe 

Brak  

 
Parametry nie określone w powyŜszej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla 
samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych 
dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI 
OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG 
PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposaŜenia nie wchodzących w 
skład zamówienia. 
 
 
 
……………………………………………                                                                                                    
…………………………………………. 
               Pieczęć firmowa                                                                                                                                                                     
czytelny podpis osoby upowaŜnionej 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA 
 

Zawarta w dniu ......................................... 2008 r. pomiędzy: 
Gminą Pęcław, mająca siedzibę Pęcław 28, 67-221 Białołęka 
NIP 693-19-42-641 
reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Pęcław – Artura Jurkowskiego 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Haliny Kuźniak 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM, 
a 
 
............................................................................ 
 
reprezentowaną przez: 
 

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

zwanym dalej WYKONAWC Ą. 
 

§ 1 
 
Zamawiający oświadcza, Ŝe niniejszą umowę zawiera we własnym imieniu na rzecz Gminy 
Pęcław a zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji . 
 

§ 2 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamawiającemu, 1 szt. fabrycznie nowego z roku 
2008, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-
ekologicznego do 3,5 t w z napędem 4x2 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wietszycach 
posiadającego certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej zwanym 
dalej „sprzętem”, zgodnie ze złoŜoną ofertą oraz specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 
Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo 
zgodnie z wynikiem przetargu w wysokości ............................................................................... 



 

netto słownie: .................................................................... plus podatek VAT ...................% tj.  
wynagrodzenie brutto w wysokości ......................................................................................... zł 
słownie: ................................................................................................................................... zł. 
Fakturę naleŜy wystawić na Gminę Pęcław. Płatnikiem jest Gmina Pęcław. 
 

 
 

§ 4 
 

Walutą niniejszej umowy jest złoty polski. 
 

 
 

§ 5 
 
 

Strony ustalają, Ŝe Zamawiający zapewni zapłatę przelewem za odebrany sprzęt na rachunek 
bankowy Wykonawcy: .............................................................................................w ciągu 30 dni 
od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

§ 6 
 

1. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązuje się przygotować do 
odbioru w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Sprzęt podlega odbiorowi przez upowaŜnione osoby. 
3. Podczas odbioru wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia 

teoretycznego i praktycznego przedstawicieli Gminy Pęcław w zakresie obsługi sprzętu. 
Koszty związane z przetrzymywaniem sprzętu do chwili odbioru ponosi Wykonawca.  

 
§ 7 

 
1. Zamawiający we własnym zakresie dokona odbioru jakościowego u Wykonawcy w 

terminie ustalonym przez strony. 
2. Protokół odbioru jakościowego sprzętu zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, 

po jednym dla kaŜdej ze stron i podpisany przez obie strony. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego podczas odbioru jakościowego wad, sprzęt przedstawiony do 
odbioru nie będzie przyjęty, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 
14 dni. 

3. Odbioru jakościowego dokona co najmniej 2 pełnomocników Zamawiającego w 
obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1.Strony ustalają, iŜ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on  
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 
2.Strony ustalają, iŜ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

§ 9 
 

1. W przypadku zwłoki w realizacji niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne w 
wysokości 0,2% wartości brutto umowy lub niezapłaconej faktury za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 



 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy strony 
       ustalają karę umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za kaŜdy dzień zwłoki 
       liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

 
 
 

 
§ 10 

 
W przypadku opóźnienia realizacji umowy przekraczającego 30 dni, Zamawiający ma prawo 
od umowy odstąpić, a Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary 
wymienione w § 8 pkt 1 . 
 

§ 11 
 

Warunki gwarancji jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu na sprzęt wymieniony w 
załączniku nr 1, zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności w formie aneksu do umowy. 
 

§ 13 
 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową do jej postanowień stosuje się 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 14 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
                             do umowy 

 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Nazwa handlowa Ilość Wartość brutto 
 
.......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 

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

 
 
....................... zł 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
                            do umowy 

 
 

 
Warunki Gwarancji 

 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji sprzętu licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru. 
2. Gwarancja obejmuje lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposaŜeniem. 
3.   Awarie będą usuwane w punktach serwisowych Wykonawcy.  
3. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tej awarii na 

własny koszt w moŜliwie krótkim terminie. 
                 
 
 
 
 


