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I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego  Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim  

Adres zamawiającego  Geodetów 1 

Kod Miejscowość  78-111 Ustronie Morskie 

Telefon:  +48 94 35 15 508 

Faks:  +48 94 35 15 597 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

               GMINA USTRONIE MORSKIE 

               ul. Rolna 2  

               78-111 Ustronie Morskie 

Telefon:          +48 94 35 15 535 

Faks:             +48 94 35 15 597 

adres strony internetowej  www.ustronie-morskie.pl 

adres poczty elektronicznej  sekretariat@ustronie-morskie.pl s.jagielowicz@ustronie-morskie.pl 

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm./, a także 

wydanych na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). 

3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, 

poz. 1649). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

    

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 ( jednego ) średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń na podwoziu z napędem 4x4.  

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 34144210-3 Wozy strażackie 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.   

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom: wykonawca może powierzyć wykonanie części lub 

całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest 

do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

mailto:sekretariat@ustronie-morskie.pl


7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

8. Wymagania organizacyjne  

Wykonanie zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ do zamówienia.  

9. Wymagania dot. gwarancji 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ do zamówienia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia - wymagany termin wykonania całości 

przedmiotu zamówienia – 60 dni od podpisania umowy.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich obowiązek:  

W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej 3 (trzy) dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia.   

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 

warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 

warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W zakresie warunku sytuacja ekonomiczna i finansowa zamawiający informuje, że 

wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 

zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści 

załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione 

warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 



zamówienia. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony „Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Podpisane oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – 

załącznik nr 3 do SIWZ.  

3) Wypełniony „Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne” – załącznik nr 2 

do SIWZ 

4) Dokument pełnomocnictwa – (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do 

podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do 

tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty 

przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, 

spółka cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres 

umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich 

powinien podpisać się pod tym dokumentem. 

5) Aktualne świadectwo dopuszczenia oferowanego samochodu do użytkowania 

wydane przez jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia 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. 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 

1) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały 

wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

należy przedłożyć:  

1) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru 

– załącznik nr 4 do SIWZ.  

2) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

4) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 



a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 SIWZ - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta 

elektroniczna).  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na 

adres zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu 

zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za 

pomoc faksu lub pocztą elektroniczną. 

5. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 7.5.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego po 9 września 

2012r., zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 

którym w pkt 7.5.2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie 

internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania.  

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest  

stanowisko  Prezes OSP w Ustroniu Morskim   

imię i nazwisko Stefan Jagiełowicz    

tel.   +48 94 35 14 194    

fax.    +48 94 35 15 597 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł.  

 

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy Oddział w Dygowie  

nr rachunku: 96 8562 0007 0040 0057 2000 0010 

z adnotacją „wadium - Dostawa wozu strażackiego"  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 



3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 14.09.2012r.,  

sposób przekazania: Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w 

oryginale wraz z ofertą.  

2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku zamawiającego.  

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 

tym zamawiającego. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 

pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, 

załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane 

określone w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/ osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione 

zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć 

do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących 

wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 



4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed 

podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich 

wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia.    

3. Sposób zaadresowania oferty: 

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta - Dostawa wozu strażackiego" 

nie otwierać przed 14 września 2012r., godz. 11:00" 

3.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. 

3.4 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  

Opakowanie wewnętrzne, zwierające dokumenty ofertowe winno również być oznaczone i 

zaadresowane jak wyżej, a ponadto oznaczone pełnymi danymi Wykonawcy /nazwa i 

adres/ tak, aby można było je odesłać bez otwierania koperty, w przypadku gdy zostanie 

złożona po terminie.  

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 

78-111 Ustronie Morskie nie później niż do dnia: 14 września 2012r. do godz. 10:00 

2. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do zamawiającego. 

Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w 

nieotwartych kopertach wewnętrznych. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

4. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 14 września 2012r. w Urzędzie Gminy 

Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie w pokoju nr 11 o godzinie 11:00. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zadania oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

  

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

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

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

Lp. 

 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

1. 

 

Cena wykonania zadania 100 % 

 

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

Wg kryterium ceny: 



Px = N : W x 100 

Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )  

N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych  

W - cena ( brutto ) z badanej oferty  

 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, 

otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.  

3. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia wg powyższego wzoru.  

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów przy najniższej cenie brutto.  

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

– wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych 

wykonawcach, 

– wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

– wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie 

zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na 

stronie internetowej zamawiającego.  

3. Miejsce i termin zawarcia umów zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało ono 

przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny 

sposób. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona 

tylko jedną ofertę lub gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy możliwe jest zawarcie umowy przed upływem wyżej wymienionych terminów.  

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

6. W przypadku wygrania postępowania przez Wykonawców składających ofertę wspólną  

będą oni mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę konsorcjum 

zawierający co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie będzie krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia.  

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

zawieranej umowy 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 



przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. W ostatecznym trybie przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia 

odwołania lub skargi do sądu regulują Przepisy art. od 179 do 198g ustawy Pzp. 

 

XVIII. Informacje dotyczące art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający przewiduje porozumiewania się pocztą elektroniczną.  

3. Zamawiający nie  przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

4. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie  przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy  

 

XIX. Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  - Wymagania dla przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 3  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik nr 6 - Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 



 

       pieczęć wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania 

stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 

 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim” 

 

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim ul. Geodetów 1 

 78-111 Ustronie Morskie 

 

 

Nazwa Wykonawcy i adres: _________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

REGON:  ________________________   NIP: ________________________    

TEL. _________________________ FAX _________________________ 

 

e-mail ______________________________ 

 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę  …..........………………….. zł brutto 

(słownie: ……………………….………………………………………….…………………...) 

 w tym podatek VAT w stawce …  %  = ……………… zł  

(słownie: …………………………………….………………………………………………...). 

 

 

Oświadczamy, że:  

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

2. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ............. 

3. Reklamacje będą załatwiane w terminie:  .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
- załatwienie wykonania reklamacji: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego 

w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,  

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia, 



3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

4. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości …………………………., w formie 

…………………………………………………………… 

Numer rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.  

 

 

 

 
 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2012r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 



  

Załącznik nr 2 do SIWZ  
Parametry techniczno - użytkowe dla fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 oraz funkcją ograniczania skażeń 
 i modułem technicznym (ratownictwa  drogowego) 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim 

 

L.P. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ  
PROPOZYCJE WYKONAWCY  

 WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1 Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu 
drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

 

1.2 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 
     oraz PN-EN 1846-2 

 

1.3 Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach 
ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  
Rozporządzenie  zmieniające - Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r 

 

1.4 Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do 
stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez 
polską jednostkę certyfikującą.  Świadectwo ważne na dzień składania 
ofert .Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne 
świadectwo dopuszczenia  do oferty  (dwie strony) 

 

1.5 Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu  
podwozia , 

 

II.      PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE   

2.1 Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do  akcji 
ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i 
wyposażeniem)  nie może przekroczyć:   14 000kg 

 

2.2 Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 
18m                                              

 

2.3 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  280 KM   



  

Samochód-wyposażony w manualną lub  automatyczną skrzynię biegów         

III.                 PODWOZIE Z KABINĄ  

3.1 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2012.       

3.2 Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym: 
 4x4 –uterenowiony z: 
  - z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń 
     szosowych i terenowych  
  - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu 
  - z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu  
  - z blokadą mechanizmu międzyosiowego 
  - z możliwością rozłączenia napędu osi przedniej 
  - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne. 

 

3.3 Samochód  wyposażony w: 
- system  -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w  terenie 
- immobilizer 

 

3.4 Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający 
aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę 
emisji spalin- min. Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej- 
SCR,   
Silnik wyposażony w hamulec silnikowy        
skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju                                       

 

3.5 Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, 
amortyzatory teleskopowe, stabilizator  przechyłów  
Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne resory  paraboliczne, amortyzatory 
teleskopowe, stabilizator  przechyłów lub zawieszenie pneumatyczne 

 

3.6  Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca 
dostęp do silnika,  w układzie miejsc 1+1+4   (siedzenia przodem  do 
kierunku jazdy), 
Kabina wyposażona w : 
- klimatyzację 
- indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy 
- niezależny układ ogrzewania , umożliwiający ogrzewanie kabiny przy 
wyłączonym silniku 

- reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem  elektrycznym  
  z prawej strony 
- poręcz do trzymania w tylnej części kabiny 

 



  

- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny 
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy 
- elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy 
- lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) 
- lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony 
- lusterko rampowe-dojazdowe, przednie  
- wywietrznik dachowy 
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu 
 
Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo:  
w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych 
siedzeń oraz na 2 aparaty oddechowe dla dowódcy i kierowcy. 
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie 
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe 

odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu 
- uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać  przestrzeni 

załogi 
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny 

3.7 Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia 
pokryte materiałem  łatwo zmywalnym, odpornym na  ścieranie. Fotele 
wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, 
odległości  i pochylenia oparcia   

 

3.8 W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia: 
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 
MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do 
użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz 
alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. 

- radio z odtwarzaczem CD 
- podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z dodatkowym 
wyłącznikiem prądu. 

 

3.9 Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie: 
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów 
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu 
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania 
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek, 
- sterowanie zraszaczami   

 



  

- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy     
autopompy 
- kontrolka włączenia autopompy 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku 
- wskaźnik  niskiego  ciśnienia 
- wskaźnik  wysokiego  ciśnienia 

3.10 Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze 
(akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie 
akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 
Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W 
Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami  LED umieszczona na 
dachu kabiny i jedna lampa niebieska  LED, umieszczona na ścianie 
tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.  Sterowanie przy 
pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji 
dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, manipulator 
powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać wyraźne, podświetlane  
oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy.     
Lampa zespolona i pojedyncza – z  zabezpieczeniem ochronnym 
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu. 
oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. 
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany 
dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 

 

3.11 Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.  

3.12 Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy wraz                                    
z szybkozłączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym          
z sieci  stacjonarnej  
(prostownik zamontowany  na samochodzie)do ładowania akumulatorów   
pojazdu  z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym,    
umieszczonym po lewej stronie .Złącze musi być samo rozłączalne                  
w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja  
podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.  

 

  3.13 Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego 
biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło 
cofania). 

 

3.14 Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym  



  

włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy 

3.15 Wylot spalin skierowany na lewą stronę  

3.16 
 

Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania 
przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i 
pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. 

 

3.17 Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym 
do różnych warunków atmosferycznych  

 

3.18 Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu  
Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe                                                                                                                                    

 

3.19 Kolory samochodu: 
- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, 
- błotniki i zderzaki – w kolorze białym, 
- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium 
- kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. 

 

IV.                 ZABUDOWA POŻARNICZA    

4.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3300mm 
Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję.  
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy 
aluminiowej. 
Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) 
-pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona  
ochronno-maskująca 

 

4.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami 
bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy dostęp do sprzętu.  
Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu 
stronach zabudowy.  

 

4.3 Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie 
kierowcy.  
Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać 
oznakowanie ostrzegawcze 

 

4.4 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone 
w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu 
stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po 
otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja 
otwarcia skrytek. 
Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 

 



  

4.5 Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- 
LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu. 
W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 
 

 

4.6 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie 
składające się z lamp bocznych i zewnętrznych listew LED, 
zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami)   
Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. 
Oświetlenia włączane z przedziału autopompy 

 

4.7 Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej   
i całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym 
wyciągnięciem 
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys 
pojazdu, posiadają  oznakowanie ostrzegawcze 

 

4.8 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością 
regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb 

 

4.9 Schowki wyposażone w regały  wysuwne lub obrotowe na urządzenie 
ratownicze, agregat prądotwórczy 
Regał obrotowy lub wysuwny – wyposażony w zestaw sprzętu m.in :łom 
zwykły-1szt,  łomo-wyciągacz-1szt,  młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt, siekiera-
1szt,  nożyce do drutu-1szt 

 

4.10 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi 
żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich 
zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem 
żaluzji.-typu rurkowego. 
Skrytki wyposażone w wentylacje.   

 
 

4.11 Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu 
antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako 
jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka 
rurowa  , o wysokości min 80 mm 

 
 

4.12 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na 
drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz  
uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami 
,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. 

 

4.13 Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu 
wykonaną  z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie. 

 



  

W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie  

4.14 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w 
wykonaniu antypoślizgowym 

 

4.15 Zbiornik wody o pojemności min  2,5 m3, wykonany  z  materiałów 
kompozytowych      
Tolerancja pojemności ±1%           
Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną  
 eksploatację, z układem  zabezpieczającym przed swobodnym 
wypływem wody w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w  falochrony                  
i posiadający właz rewizyjny. 

 

4.16 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75,  umiejscowioną z tyłu pojazdu, 
na prawym  boku 
Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito 
Zbiornik wyposażony  w  
- urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas     
napełniania. 
-montaż  automatycznego zaworu napełniania hydrantowego 
zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego  
z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

 

4.17 Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, 
odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków 
pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika 
wodnego.  
Tolerancja pojemności ±1% 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu 
terenu i z dachu pojazdu. 

 

4.18 Układ wodno-pianowy  wyposażony w ręczny lub automatyczny  
dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności 
autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% 
(tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. 
System dozowania środka pianotwórczego umożliwia podawanie piany                   
z wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.    

 

4.19 Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, 
zamykanym drzwiami żaluzjowymi     

 

4.20 Autopompa dwuzakresowa o parametrach nie gorszych niż np.  
a)   a)   WYDAJNOŚĆ POMPY z wężem  ssawnym Ø 110 mm; wysokość 

 



  

ssania 1,5 m 

-> 1.750 l/min przy 10 bar 

-> 250 l/min przy 40 bar 

-> 0 l/min przy 14,5 bar / 53 bar;  

b)  WYDAJNOŚĆ POMPY przy pracy ze zbiornika pojazdu: 

-> 2000 l/min przy 10 bar;  

c)    c)   Korpus pompy wykonany ze stopów metali lekkich - monolit 

e)    d)  Tłokowa pompka zasysająca  z automatyczną kontrolą zasysania 

f)     e)  Odwodnienie pompy przez zawór kulowy 

g)    f)  Mechaniczny system ochrony pompy przed przegrzaniem  

h)    g)  Przyłącze do wody chłodzącej pompę 

i)     h)  system dozowania środka pianotwórczego wyposażony w: 

           -> dźwignia zaworu środka pianotwórczego 

         -> 2-stopniowy, manualny dla stężeń dozownania 3% i 6% 

      i)  Panel sterowania pracą pompy skaładający się minimum z: 

          -> Panel kontrolno-sterującv pompy 24V włącznie z licznikiem czasu     
         pracy pompy 

    -> obrotomierz 0-4500 obr/min (prędkość wału pompy) 

    -> kontrolka „ciśnienia powietrza“ 

    -> kontrolka „ciśnienia oleju“ 

    -> manometry-1/0/25 bar;0/25 bar; 0/100 bar 

 
  

4.21 Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający 
przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy 
ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, 
gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 

 



  

4.22 W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące 
urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: 
- manowakuometr, 
- manometr niskiego ciśnienia, 
- manometr wysokiego ciśnienia  
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- miernik prędkości obrotowej wału pompy 
- wyłącznik silnika pojazdu, 
- kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik 
- kontrolka włączenia autopompy,  
- licznik motogodzin-pracy autopompy 
 
 

 

4.23 Ponadto musi być zamontowane: 
-sterowanie ręcznym lub automatycznym  układem dozowania      środka 
pianotwórczego  w całym zakresie pracy autopompy  
-schemat układu wodno-pianowego 

 

4.24 W przedziale pracy  autopompy, muszą być  zamontowane włączniki do 
uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. 
Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i 
załączonym ręcznym hamulcu postojowym 

 

4.25 Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny 
głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, 

 

4.26 Przedział pracy autopompy  wyposażony w system ogrzewania  

działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, 

z kabiny kierowcy. 

 

4.27 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i 
działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 
modyfikatorów. 

 

4.28 Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite 
odwodnienie. 

 

4.29 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na 
dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka  od 800 do 2400 l 

/min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający. 

 



  

Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem 
elektryczno-pneumatycznym  

4.30 Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o  
długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną 
prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą 
podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. 
Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany z 
prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. 
Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny. 

 

4.31 Instalacja zraszaczowi zamontowana w podwoziu do usuwania 
ograniczenia stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: 
- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, 
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednia osią , dwa   
  zraszacze po bokach pojazdu, 
- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy  
  przed przednia osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamianie                       
  z kabiny kierowcy, 
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po 
otwarciu zaworów odcinających. 

 

4.32 Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z  najaśnicami                        
o mocy 2000 W (2x1000W ). 
 wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy 

reflektorów- minimum  5 metrów. 
 obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie 

strony 
 sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.   
 stopień ochrony minimum IP55  
 złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  
 zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu 
 w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu  
 oprócz ręcznego, wymagane także bezprzewodowe sterowanie 

masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem 
oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 20m) 

 

V.                            WYPOSAŻENIE  

5.1 Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, 
min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt 

 



  

ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia 
podnoszonej kabiny,  

5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 
 

Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie standardowego 
sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-
gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” 
 
Dodatkowo na pojeździe należy przewidzieć miejsce na zamontowanie 
sprzętu dodatkowego, takiego jak: 
- torba ratownicza R1 z deską ortopedyczną, 
- wentylator oddymiający nadciśnieniowy, 
- piły do betonu i stali oraz do drewna o prowadnicy dł. min. 75 cm. 
- pompa pływająca, 
- pompa szlamowa, 
- zestaw ratownictwa ekologicznego (sorbenty, neutralizatory, 
  spryskiwacz 9l. do podawania neutralizatorów, maty, rękawy sorpcyjne), 
- średni hydrauliczny zestaw narzędzi tnąco-rozpierających 
 

 
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z 
użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia 
-sprzęt posiadany przez Zamawiającego zostanie dostarczony przed 
odbiorem  do Wykonawcy celem bezpłatnego zamontowania  na  
samochodzie   
Samochód należy doposażyć w sprzęt 
- agregat prądotwórczy o mocy min. 4,5 kV do zasilania najaśnic masztu, 
IP54   

 

VI.                             OZNACZENIE  

6.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy -“OSP + nazwa  + 
numerów  operacyjnych 

 

VII.                                  OGÓLNE  

7.2 Gwarancja:  
Na podwozie samochodu min. 24 miesiące   
Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące               

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

  

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków 

zamawiającego, dotyczące w szczególności:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

 

 

 
……………………….., dnia …...……………..….. 2012r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 



  

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda 

ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego 

postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 

wartości umowy; 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty 

zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego 



  

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2012r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

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

Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka) 

WYKAZ  

wykonanych dostaw   
 
 

 
  

 

lp. Przedmiot dostawy Podmiot 

zlecający  

Data  

   wykonania 

Wartość 

dostawy 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  

 

   

 
* do dostaw wyszczególnionych w załączniku należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zostały wykonanie należycie   

 
 
 

 
 
……………………….., dnia …...……………..….. 2012r. ………………………………………………………………….. 
      Miejscowość                                                               

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)       
 



  

 
OSP.271 ..........2012 Załącznik Nr 6 do SIWZ 

(projekt) 

Umowa kupna - sprzedaży nr ................. 2012 

zawarta w dniu  .................................. 2012 roku w Ustroniu Morskim pomiędzy: 

firmą: .................................................................................................................. 

reprezentowaną przez: 

1..................................................  

zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM 

OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W USTRONIU MORSKIM 78-

111 Ustronie Morskie, ul. Geodetów 1. 

reprezentowanym przez: 

1. Prezes OSP w Ustroniu Morskim - Stefana Jagiełowicza 

2. Skarbnika OSP w Ustroniu Morskim - Czesława Golca 

działających w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej zwanym dalej KUPUJĄCYM 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer 

sprawy OSP.271 ........ 2012. 

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się przenieść na KUPUJĄCEGO własność i wydać mu: 

 ................................................................... przedmiot zamówienia - samochód 

ratowniczo-gaśniczych/y na podwoziu z napędem 4x4 

( klasa, kategoria i typ samochodu ujętego w odpowiedniej części/zadania zamówienia ) 

Szczegółowy opis techniczny samochodu i wyposażenia znajduje się w załączniku nr  2 do 

niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część. 

3. KUPUJĄCY  zobowiązuje   się   do   odebrania   przedmiotu   umowy  oraz  zapłacenia 

SPRZEDAJĄCEMU należności. 

§2 Cena i warunki płatności 



  

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ....................................................... PLN 

(słownie złotych: .................................................................................................. ) 

wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................................................ PLN 

(słownie złotych: ................................................................................................... ) 

2. 100% wartości samochodu KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania przez KUPUJĄCEGO faktury, po odbiorze faktycznym samochodu, 

potwierdzonym protokółem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

Wpłata należności na rachunek SPRZEDAJĄCEGO w Banku ..................................................  

Nr rachunku: ............................................................................................................  

3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku KUPUJĄCEGO 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

§3 Termin wydania przedmiotu umowy 

Strony ustalają terminy wydania przedmiotu umowy w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. 

§4 

Odbiór techniczno -jakościowy, szkolenie i 
odbiór faktyczny przedmiotu umowy 

1. SPRZEDAJĄCY zawiadomi KUPUJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru 

techniczno - jakościowego samochodu. KUPUJĄCY przystąpi do odbioru techniczno- 

jakościowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. 

Upływ 5-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie fax. 

2. Odbiór    techniczno    -    jakościowy    samochodu    odbędzie    się    w    siedzibie 

SPRZEDAJĄCEGO w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

Protokół odbioru techniczno - jakościowego samochodu zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokóle 

tym strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 6. 

3. W  przypadku   stwierdzenia   podczas  odbioru  techniczno  - jakościowego   usterek, 

SPRZEDAJĄCY   zobowiązuje   się   do   niezwłocznego   ich   usunięcia   lub   wymiany 

samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 

stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i 

podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar  

umownych i odstąpienia od umowy. 

2. 



  

4. W   przypadku   stwierdzenia   podczas   odbioru   techniczno   -   jakościowego,   że 

przedstawione samochody nie odpowiadają opisowi zawartemu w załączniku nr .... do 

niniejszej umowy SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w 

samochodach zgodnie z opisem. 

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od 

opisu zawartego w załączniku nr    .......... do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza 

postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

5. Odbioru   techniczno   -   jakościowego   dokona    co    najmniej    2    pełnomocników 

KUPUJĄCEGO w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności 

co najmniej 1 pełnomocnika SPRZEDAJĄCEGO. 

6. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO w terminie 

określonym w protokóle odbioru techniczno - jakościowego.  Odbioru faktycznego 

samochodu dokona co najmniej 2 pełnomocników KUPUJĄCEGO, w obecności co 

najmniej 1 pełnomocnika SPRZEDAJĄCEGO. 

Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu -jednego kierowcy i mechanika, w 

ciągu 1 dnia roboczego odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, 

które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron i podpisany przez obie strony. 

8. Koszty zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli KUPUJĄCEGO w czasie odbioru 

techniczno - jakościowego samochodów, odbioru faktycznego oraz szkolenia pokrywa 

SPRZEDAJĄCY. 

§5 Dokumentacja techniczna 

1.   Do samochodu SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołączyć: 

a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 

b) kartę pojazdu, 

c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia. 

e) kopię   świadectwa   dopuszczenia   do   użytkowania,   wydanego   na   podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 

roku   w   sprawie   wykazu   wyrobów   służących   zapewnieniu   bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania  

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP. 
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§6 Gwarancja i    

serwis 

1. SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU 24 miesiące gwarancji na samochód 

oraz 24 miesiące gwarancji na zabudowę pożarniczą. 

2. SPRZEDAJĄCY gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia każdego 

samochodu zgodnie z załącznikiem nr .............  do niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie 

przez   serwis   SPRZEDAJĄCEGO   w   siedzibie   UŻYTKOWNIKA.    Naprawy   będą 

wykonywane w czasie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie faksu. Do   czasu o 

którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez SPRZEDAJĄCEGO na podstawie 

indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKA samochodu. 

5. SPRZEDAJĄCY gwarantuje dostawę części zamiennych do samochodów i wyposażenia 

w okresie 10 lat od daty dostawy przedmiotu umowy. 

§7 Kary 

umowne 

1. Jeżeli SPRZEDAJĄCY opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu  

uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie  

wydanego w terminie samochodu za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie KUPUJĄCY ma prawo 

odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy SPRZEDAJĄCEGO. W takim 

przypadku KUPUJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić SPRZEDAJĄCEMU kosztów, 

jakie SPRZEDAJĄCY poniósł w związku z umową. 

3. W przypadku określonym w pkt. 2 Sprzedający zapłaci Kupującemu odszkodowanie w 

wysokości 30% wartości przedmiotu umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie KUPUJĄCEMU w ciągu 14 

dni od daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie. 

5. W przypadku, gdy SPRZEDAJĄCY nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w 

terminie określonym w § 6 ust. 3 zapłaci KUPUJĄCEMU karę umowną w wysokości 

0,15% wartości samochodu, liczonej w cenie jego zakupu lub wyposażenia za każdy 

dzień zwłoki. 
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6. W   przypadku,   gdy   wysokość   poniesionej   szkody   przewyższa   wysokość   kar  

zastrzeżonych  w umowie  KUPUJĄCY może żądać odszkodowania  na  zasadach  

ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

7. Jeżeli   KUPUJĄCY  dopuści  się  zwłoki  w  przystąpieniu  do  odbioru  technicznego  

samochodu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust.1 zapłaci kary umowne w  

wysokości 0,15% wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki. 

8. Jeżeli KUPUJĄCY nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w 

§ 2 pkt. 2 i 3 zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowna w wysokości 0,15 % za każdy  

dzień zwłoki. 

§8 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy 

zgodnie oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowania przepisy polskiego Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie  

aneks do niej. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

SPRZEDAJĄCY KUPUĄCY



  

 


