
 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
Gmina Sanok 

UL. Kościuszki 23  
38-500 Sanok 

 TEL: 13 46 565 51 
FAX: 13 46 565 53 

__________________________________________________________________________ 
 
GKI 341/14/2010 

  

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U. 
z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) na: 

 
 
 

„KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Niebieszczanach” 
CPV 34.14.42.10 

 
 
 
 
 

SANOK,   21.04.2010r.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ I:  
ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Sanok 
 ul. Kościuszki 23,  38-500 Sanok 

 TEL: 13 46 565 51 

FAX: 13 46 565 53 

adres strony internetowej: http://www.gminasanok.pl e-mail: gk@gminasanok.pl 

NIP 687-17-83-356 REGON 370440749 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp. 
 
ROZDZIAŁ  II.    
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
II. OPIS: 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:   
„KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Niebieszczanach” 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy poŜarniczego samochodu Star 266 6x6. 

Dla jednostki OSP w Niebieszczanach , gmina Sanok , powiat sanocki. Zamawiający posiada 

kompletne podwozie samochodu z układem jezdnym oraz przeniesieniem napędu. 

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do wykonania zabudowy dostarczonego 

podwozia w oparciu o podane niŜej wymagania i zakres przedmiotowy. 
 

Podwozie z kabiną: 

1. Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita 

samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi 

zbiornikami, zabudową i wyposaŜeniem) nie moŜe przekroczyć 12.350 kg  

2. WyposaŜone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne 

Urządzenie akustyczne powinno umoŜliwiać podawanie komunikatów słownych. 

Dodatkowo naleŜy zamontować sygnał dźwiękowy pneumatyczny(trąbka).  

3. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu 

pojazdu. Lampa zespolona wyposaŜona w dwie lampy obrotowe. 

4. Wszystkie przewody: elektryczne, paliwowe, hamulcowe, węŜe itp. powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez nierówności terenowe oraz 

przed bezpośrednim działaniem płomieni lub Ŝarzących się materiałów. Jeśli nie jest 

to moŜliwe, elementy te powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpornych 

na wysoka temperaturę. 

5. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; - 3300 mm  

6. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia 

przodem do kierunku jazdy).  

• Wymiana dachu na nowy typ  



 

• wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego 

• wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami  na typ STAR 200 

• montaŜ uchwytów lusterek nowego typu (lusterka panorama) 

• wymiana ramion wycieraczek + pióra  

• wymiana mechanizmu wycieraczek _  

• wymiana podszybia tapicerowanego –  

• wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką 

• wymiana drzwi przednich na „krótkie’, przebudowa stopni wejściowych 

• montaŜ dodatkowych stopni wejściowych  

• montaŜ nowych atrap przednich  

• tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłoŜona wykładzina 

antypoślizgowa  

• fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia  

• fotele wyposaŜone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa  

• siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i 

ścieranie 

• zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami 

• zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy częścią dla załogi a 

siedzeniami kierowcy i dowódcy 

• zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na 

drobny sprzęt lub dokumenty 

• oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny 

przy wyłączonym silniku 

• uchwyty do mocowania dwóch aparatów powietrznych 

• gniazdo do podłączenia ładowarek (radiotelefony i latarki) 

• montaŜ osłony rurowej na przednią atrapę kabiny 

7. Pojazd wyposaŜony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet). 

8. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: 

częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.  

(radiotelefon dostarcza zamawiający) 

9. Pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu 

wstecznego — jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 

10. Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu  
11.
 Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niŜ 35 

o  

12. Rezerwa masy w pełni obciąŜonego samochodu , w stosunku do całkowitej 

dopuszczalnej masy pojazdu min 3% 

13. Kolorystyka  

• elementy podwozia czarne 

• błotniki i zderzaki białe 

• kabina zabudowa czerwone RAL 3000 

Zabudowa poŜarnicza 

1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed 

korozją 

2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym,  

3. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym,  

4. Drabina do wejścia na dach,  

5. Skrytki na sprzęt i wyposaŜenie zamykane Ŝaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem spręŜynowym, wykonane z materiałów odpornych na 

korozję, wyposaŜone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do 

wszystkich zamków,   



 

6. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek,  

7. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,  

8. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposaŜone w oświetlenie: 

•  główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w 

kabinie kierowcy,  

9. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyŜszej półki lub szuflady w połoŜeniu 

roboczym (po wysunięciu lub rozłoŜeniu) - nie wyŜej niŜ 1850 mm od poziomu 

terenu JeŜeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, 

konieczne jest zainstalowanie podestów umoŜliwiających łatwy dostęp do sprzętu, 

przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie 

kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zaleŜności od 

przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.  

10. Uchwyty do mocowania sprzętu wg Ŝyczenia zamawiającego 

11. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 

oświetlenie w warunkach słabej widoczności 

12. Szuflady, podesty i tace wystające powyŜej 250 mm poza obrys pojazdu muszą 

posiadać oznakowanie ostrzegawcze  

13. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, szuflad, 

podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umoŜliwiały ich obsługę w 

rękawicach  

14. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza  

15. Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję lub trwale 

zabezpieczonego antykorozyjnie , pojemność min. 2300 litrów  

• wyposaŜony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, 

instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed 

swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposaŜony w 

falochrony i posiadać właz rewizyjny. 

16. Autopompę dwuzakresową o wydajności minimum 16/8 PW2,5/40 i głębokości 

ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym 

drzwiami Ŝaluzjowymi. 

17. Działko wodno — pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu 

pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. 

Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm3/min. 

18. Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy 

zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niŜ przy zasilaniu ze zbiornika 

zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 

19. Samochód musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 60 m. na 

zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany bez 

względu na stopień rozwinięcia węŜa  Zwijadło wyposaŜone w regulowany hamulec i 

korbę do zwijania węŜa. ( dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, 

pneumatyczny).  

20. Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka 

pianotwórczego do minimum:  

• dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,  

• linii szybkiego natarcia (linia powinna być zakończona prądownicą 

wysokociśnieniową) 

• działka wodno - pianowego 

21. Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 

22. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia 

kontrolno -sterownicze pracy pompy:  

• manowakuometr,  

• manometr niskiego ciśnienia,  

• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,  



 

• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,  

• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,  

• wyłącznik silnika pojazdu,  

• kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.  

• dodatkowy głośnik i nadajnik do radiostacji, 

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia  

kontrolno — pomiarowe:  

• manometr niskiego ciśnienia,  

• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,  

• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.  

23. Autopompa musi być wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające umoŜliwiające 

zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5 m w czasie 60 

sek.  

24. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.  

25. Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umoŜliwić jego całkowite 

odwodnienie przy uŜyciu co najwyŜej dwóch zaworów.  

26. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed 

przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze 

zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący 

bezpieczną eksploatację pompy.  

27. Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy 

28. Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłoŜeniu od 

podłoŜa do reflektora nie mniejsza niŜ 4,0 m z moŜliwością sterowania połoŜeniem 

najaśnic z poziomu trenu. 

29. MontaŜ fali świetlnej 8-mio segmentowej z tyłu pojazdu 

30. MontaŜ nowej instalacji elektrycznej dla całego pojazdu 

31. MontaŜ wyciągarki (oryginalna STAR 266) z wałami i liną 

32. MontaŜ silnika S359 turbo po kapitalnym remoncie z nową turbiną 

 

Podany zakres prac do wykonania oraz materiały i urządzenia, ich parametry techniczne, 

jakościowe, wyposaŜenie są sztywno określone i nie przewiduje się ich zmian, zmniejszania, 

zmiany, usuwania przez oferentów pod rygorem uniewaŜnienia oferty.   

  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd po karosaŜu, sprawny technicznie, 

dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP ( homologacja) bez wad i usterek o 

parametrach technicznych i jakościowych oraz wyposaŜeniu określonym w SIWZ i ofercie.  
 

  

 II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
CPV 34.14.42.10  

 
II.1.5) Oferta częściowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert   
           częściowych.  
 
II.1.6) Oferta wariantowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  
           wariantowych.  
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Maksymalnie 12 tygodni od dostarczenia pojazdu. 
 
ROZDZIAŁ III.    
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 



 

I TECHNICZNYM 
 
III.1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
III.2) Warunki udziału: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp i nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 

   2. Wykonawca musi posiadać  uprawnienia do wykonywania określonej  
       działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
        takich uprawnień.  

       3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem   
     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia lub przedstawią  
     pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  
     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów 
(konsorcjum), Wykonawcy: 

- Ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania i występowania w 
imieniu pozostałych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  

- są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań związanych 
z wykonaniem zamówienia publicznego 

- przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczą 
zawartą między sobą umowę konsorcjum (zawartą w formie pisemnej)   , 
zawartą co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi 

- składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego w umowie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego  

- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ,  
jak   pozostali oferenci 

- dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty, wystawione 

indywidualnie na kaŜdy z biorących udział w konsorcjum podmiotów. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od 
oferentów ubiegających się o zamówienie. 
 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu  
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
 

1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o 
braku podstaw do wykluczenia- załącznik Nr 2 (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony 
przez każdy podmiot); 

1.2. Aktualny 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, wystawiony nie wcześniej 6 niż miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 
musi być złożony przez każdy podmiot); 

1.3. zaświadczenie potwierdzające odpowiednio, że dostawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonanie decyzji właściwego organu - (w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony 
przez każdy podmiot);- wystawione nie wcześniej  niż 3 miesięce przed 
upływem terminu składania ofert 

1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia  publicznego jeżeli oferta nie została podpisana 
przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym– lub w 
przypadku składania oferty wspólnej dla pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu ( wspólników, 
lidera konsorcjum )  - w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza. 

 
2.  Dokumenty w przypadku gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające że: 
 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej jak w terminach 
określonych w pkt 2 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
analizy przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wg formuły: 
spełnia / nie spełnia. 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
ROZDZIAŁ IV.  
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej o której mowa w art.99 Ustawy.  



 

ROZDZIAŁ V.  
INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w rozumieniu 
art.91a  Ustawy. 

ROZDZIAŁ VI. 
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających 
o których mowa w art.67.ust.1 pkt.6 ustawy pzp 
 
ROZDZIAŁ VII.   
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna  

(do pobrania):  
• na stronie internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl/bip 
• oraz w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać 
na piśmie lub faksem przed wyznaczonym terminem składania ofert. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później  niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert . 

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
4. Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Paweł Wdowiak, Łukasz Mendyka    - tel.:  13 46 565 83 
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, za pomocą fax lub elektronicznie. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz  informacje przekazane za pomocą fax., elektronicznie  uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia 
wszystkich wymaganych informacji  i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni 
odpowiadającej pod każdym względem dokumentom przetargowym. 
ROZDZIAŁVIII.  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy są związani  złożonymi ofertami do upływu 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 
ROZDZIAŁ IX.  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
a) wypełniony Formularz Ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ),  
b) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale III Specyfikacji,  
c) oryginał lub notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do podpisania oferty, 

jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 



 

dokumentem rejestrowym. Jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia ( w tym: konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – 
oferta musi być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania Wykonawców (wspólników) w niniejszym postępowaniu – 
zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art.23 ust.2 Ustawy, które 
należy załączyć do oferty. 

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem złożonym zgodnie 
z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji i opatrzone pieczątkami 
imiennymi. 

3.  Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji 
 i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art.82 ust.1 Ustawy wraz 
z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

6. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim 
oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi lub pełnomocnictwem 
złożonym zgodnie z punktem 1c) niniejszego rozdziału Specyfikacji oraz opatrzone 
pieczątkami imiennymi. 

7. Wszystkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub 
podpisane) własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą(e) ofertę. Parafa (podpis) 
winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką). 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.Za treść tłumaczenia dokonaną przez inna 
osobę niż tłumacz przysięgły, wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi 
Wykonawca  

9. Wykonawca, zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy, może, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty Wykonawca 
powiadamia  Zamawiającego na piśmie. 

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”.  

11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12. Jeżeli Wykonawca składa w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
powinien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art.86 ust.4 
Ustawy.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte ( zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. 

14. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby dokumenty składające się na 
ofertę były złożone w kolejności wymienionej w pkt 1 niniejszego rozdziału 
Specyfikacji. 
Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 



 

15. Wszystkie strony oferty powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (zszyte, 
bindowane), a strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane: 
a. przedmiot postępowania: „KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 

dla  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Niebieszczanach”  
      

b. dane Wykonawcy: adres siedziby, adres do korespondencji ( jeżeli jest inny, niż 
adres siedziby), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, osoba do kontaktu z 
Zamawiającym. 
 

16.Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch nieprzezroczystych,  
     zabezpieczonych przed otwarciem kopertach ( paczkach) – wewnętrznej    

     i zewnętrznej. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:  
„KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Niebieszczanach” 

    oraz „Nie otwierać przed dniem  30.04.2010r. godz.  1330” 
    Na kopercie wewnętrznej oprócz  informacji jw.,  należy umieścić nazwę i adres  
    Wykonawcy(dopuszcza się odcisk pieczęci). 
 
ROZDZIAŁ X.  
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 23, 38-500 

Sanok, w sekretariacie Urzędu Gminy – II piętro. 
2. Termin składania ofert upływa w dniu   30.04.2010r. o godz. 1300 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  30.04.2010r. o godz. 1330 w siedzibie 
Zamawiającego  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich składania 
w siedzibie Zamawiającego. Kolejność złożenia potwierdzona będzie na kopercie 
zewnętrznej. 

6. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje: nazwę firmy, 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny. 

7. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną - na pisemny wniosek - 
udostępnione nieobecnym Wykonawcom. 

 

ROZDZIAŁ XI.  
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT. Cena 
podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, należności publiczno – prawne i 
składniki 
związane z wykonaniem zamówienia określonego w SIWZ. 
W obliczeniu ceny należy uwzględnić: 
a) przedmiot zamówienia 
b) koszt transportu do Zamawiającego 
c) należny podatek VAT 22% 
Cena powinna uwzględniać ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było 
przewidzieć w chwili sporządzania oferty i zawarcia umowy.  



 

 
   ROZDZIAŁ XII.   

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH   ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryterium-Cena ofertowa brutto: 100%. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty o najwyŜszej ilości 

uzyskanych punktów, stosując do oceny wzór:  

 

PC - ilość punktów za cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):  

 

         najniŜsza cena brutto z rozpatrywanych ofert 
   PC  =  ----------------------------------------------------------------------- x 100  

 cena brutto badanej oferty 

 

Ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ XIII.  
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON 

ROZDZIAŁ XIV.  
INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W SPRAWIE 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 
 
1. W sprawie umowy mają zastosowanie przepisy przewidziane w Dziale IV Ustawy  

pzp.  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
3. W przypadku konieczności dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŜeli zmiany 

wynikają z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

4. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy załącznik nr 3 do SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ XV.  
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w  



 

Dziale VI Ustawy  pzp. 
 

ROZDZIAŁ XVI.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z poźn. zm.) oraz przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny, 
                                                                                                        Załączniki: 
 
a)   Formularz Ofertowy             –  załącznik nr 1 
b)  Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy pzp  –   załącznik nr 2. 
c) Projekt umowy      –   załącznik nr 3. 
 

                                                                                                                          Zatwierdzam: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 
Formularz Ofertowy 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Sanok  przetarg nieograniczony 

na karosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Niebieszczanach. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia 
„KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej w Niebieszczanach” 
1. Oferujemy dostawę, dobranego do wymogów Zamawiającego, pojazdu 
samochodowego 
marki ………..………. …………….. typ ……………………………………, w terminie określonym w 
siwz: 
w cenie netto: ............................................ zł 
(słownie ……………………………………..............................................................................złotych) 
+ podatek VAT………………........ razem cena brutto .................................................. zł 
(słownie…………………………...........................................................................................złotych) 
2.  Podana cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji i zawiera wszystkie koszty 

konieczne 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siwz i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczamy, że nie zgłaszamy żadnych uwag, co do procedury udzielenia 
zamówienia. 

6. Akceptujemy warunki umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącej 
załącznik nr 3 do siwz. 

7. Nasza oferta zawiera ……….. kolejno ponumerowanych stron. 
8. Oświadczamy, że 

- samochód spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

- w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

- dostarczymy niezbędne dokumenty wymagane do eksploatacji pojazdu, 

- w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5 - 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie 
umowy, zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do jej zawarcia, na warunkach określonych przez 
zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym, 

- zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 

 

 

 

 

(pieczęć adresowa wykonawcy) 



 

- niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych i podpisanych 
stronach, 
 

9. Wraz z niniejszym formularzem przedkładamy pisemne oświadczenie 
wykonawcy o spełnieniu wymogów art.22 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie  na 
podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp oraz szczegółowe parametry techniczne 
oferowanego pojazdu (podwozia i nadbudowy) 

 
 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 
 

 

 

 

 

................................., dn. ...........2010 r.    ........................................................................ 
 (pieczęć i podpis przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 

 

 

..................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  

 składane na podstawie art. 44  

 oraz o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  
 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 
223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na karosaŜ 

samochodu poŜarniczego Star 266 dla  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Niebieszczanach 
 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
oświadczam, że: 
 

1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 

pkt. 1 u. p.z.p.), 

2) /Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia/ lub /przedstawiajmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia/* (art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. p.z.p.), 

3) Nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia 

(art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. p.z.p.), 

4) Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 u. p.z.p.  
 
 

 

 

...................... ...dn. .................. 2010 r. 

 

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

podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej 

 
 
 
*-niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 

 

 

projekt umowy załącznik nr 3 

 
Umowa 

 na karosaż samochodu pożarniczego Star 266 dla  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Niebieszczanach, zawarta w ................................., dnia .............. 2010 r. pomiędzy: 

 
– Gminą Sanok, 
38-500 Sanok ul. Kościuszki 23,  
NIP 687-17-83-356, REGON 370440749, 
reprezentowaną   przez : 
– Wójta Gminy Sanok – Mariusza Szmyda, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Haduch,  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a: 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................ 

2. ........................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
Niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, zawarto w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z 
zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z poźń. zm), zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz złożoną ofertą, które to dokumenty 
stanowią integralną część niniejszej umowy, jako jej załączniki (SIWZ – nr 1 oraz oferta 
– nr 2). 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
1) Wykonanie karosażu samochodu pożarniczego Star 266 dla  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niebieszczanach, typ ..........................., rok produkcji ................................., nr 
nadwozia ............................................., zwanego dalej Pojazdem – obejmującego czynności 
szczegółowo opisane w SIWZ; 
2) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania 
zarejestrowania Pojazdu celem używania go zgodnie z przeznaczeniem na terenie 
Polski, zwanych dalej Dokumentami. 
2. Zamawiający zleca wykonanie, a wykonawca przyjmuje do wykonania wskazany w 
pkt 1 Przedmiot Umowy, zwany dalej Przedmiotem Umowy, i zobowiązuje się go 
wykonać w sposób wolny od wad.     
3. Wykonawca oświadcza, że objęte Przedmiotem Umowy czynności wykona zgodnie z 
treścią umowy, a w szczególności zgodnie ze stanowiąca jej część SIWZ. 
4. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z dopuszczeniem Pojazdu do 
eksploatacji – rejestracja, ubezpieczenie. 
 

 
§ 2. 



 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Wykonania Przedmiotu Umowy i dostarczenia Zamawiającemu Pojazdu oraz 

Dokumentów w terminie 12 (słownie: dwunastu) tygodni od dnia przekazania mu 
Pojazdu przez Zamawiającego, który to fakt (dostarczenie Pojazdu) podlega 
stwierdzeniu w sporządzonym przez Strony protokole zdawczo-odbiorczym. 

2) Dostarczenia w terminie wskazanym w ppkt 1) dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji przedmiotu umowy innych niż Dokumenty wskazane w § 1.1.2) 
Umowy.  

2. Nie później niż 7 (słownie: siedem) przed upływem wskazanego w pkt 1 terminu 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o czasie i 
miejscu odbioru Przedmiotu Umowy (dalej Odbiór), który to Odbiór wyznaczony 
zostanie przez Wykonawcę na dzień roboczy przypadający przed upływem terminu 
wskazanego w pkt 1.  
3. Z czynności Odbioru Strony sporządzą protokół odbioru, którego podpisanie przez 
Zamawiającego bez jakichkolwiek zastrzeżeń jest równoznaczne ze spełnieniem 
świadczenia przez Wykonawcę, tj. wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.      
4. W razie stwierdzenia w treści protokołu odbioru zastrzeżeń co do wykonania 
Przedmiotu Umowy, Strony wskazują w jego treści przyczyny owych zastrzeżeń oraz 
termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. Pierwszy dzień roboczy następujący po 
upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim stanowić będzie termin kolejnego 
odbioru. 
5. W przypadku kolejnych odbiorów wskazanych w pkt 4 – regulacje zawarte w treści 
pkt 3 i pkt 4 stosuje się wówczas odpowiednio.            
 

§ 3. 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Pojazd celem wykonania przez 
niego Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) – zgodnie z 
poniższymi zapisami niniejszego paragrafu.    
2. Strony ustalają, że jednostką monetarną przy rozliczeniu należności jest PLN. 
3. Strony ustalają Wynagrodzenie zgodne z przyjętą ofertą, w następującej wysokości: 
Wartość netto: .................................. zł  
Podatek VAT: .................................. zł  
Wartość brutto: ................................. zł 
(słownie wartość brutto: .............................................................................................................. złotych) 
4. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie należności Wykonawcy związane z 
realizacją Umowy. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującą w dniu składania 
ofert stawką.  
5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń (§ 2.3 Umowy) – na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT. 
6. Podstawą do zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest doręczona 
Zamawiającemu faktura VAT oraz wskazany w treści protokół odbioru (§ 2.3 Umowy) 
podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Umowy.  

 
§ 4. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% Wynagrodzenia: 



 

- gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie 
(Wykonawcy),   
- gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 
b) w wysokości 0,2% Wynagrodzenia: 
- w przypadku niewydania Zamawiającemu wolnego od wad Pojazdu lub 
Dokumentów w terminie wskazanym w treści § 2.1.1) Umowy – za każdy dzień 
opóźnienia, 
- w przypadku niewydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 
treści  § 2.1.2) Umowy w terminie tam wskazanym – za każdy dzień opóźnienia, 
- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie przyczyn zastrzeżeń 
wskazanych w treści protokołu odbioru, o czym mowa w treści § 2.4 Umowy – za 
każdy dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia: 
- gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie 
(Zamawiającego), 
- gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
ponad wskazane w pkt 1 kary umowne, w sytuacji gdyby poniesiona szkoda 
przekraczała zastrzeżone w pkt 1 kary umowne.    
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 5. 

Do umowy nie zostaną wprowadzone nowe postanowienia zmieniające treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 
 

 

 

§ 6. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 7. 

Niniejszą umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

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

         Wykonawca:         Zamawiający:
    
 


