Załącznik Nr 1a

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)

Ochotnicza Straż Pożarna w Radominie
Radomin
87-404 Radomin

O F E R TA
na wykonanie zadania p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4 x 4, , uterenowionego”

.............................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

.............................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel: ..................................................................
fax: .....................................................................
Adres do korespondencji:
Strona internetowa Wykonawcy :
e-mail Wykonawcy:
Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,
do kontaktów z Zamawiającym:
NIP…………………………………………………… REGON………………………………………………..……..
I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP dniu 29.07.2015r pod Nr 192244 2015 oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
za cenę ofertową:
Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT)
(słownie: ............................................................................................................................................................... zł.)
w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: …………………….. zł.
Ryczałtową cenę netto: …………………………………….. zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………. zł.)
II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
III. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
IV. Następujące roboty zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*
............................................................................................................................................................................................
V. Termin wykonania zamówienia – w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Na wykonane prace udzielamy ………………….. lat gwarancji.
VIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
IX. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
X. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych.
XI. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty.
Wraz z formularzem ofertowym (Załącznik 1a) składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Specyfikacja Techniczna – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wzór Załącznik nr 1)
2. oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy (wzór Załącznik Nr 2).
3. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń
oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w
załączonym formularzu umowy do niniejszej specyfikacji i we wskazanym terminie (wzór Załącznik Nr 4)
4. oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 (wzór Załącznik Nr 3);
5. Wymienione w Rozdziale VIII.1) i VIII.2) dokumenty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
potwierdzenia braku wykluczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej (wzór Załącznik Nr 5 lub Załącznik Nr 6);
3) aktualne 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. (wzór Załącznik Nr 7);
Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
- świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, zgodnie z
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.
z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zmianami). Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań powinno być
dołączone do oferty. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia świadectwa oraz sprawozdania z badań w dniu odbioru samochodów.
- deklarację zgodności z normą PN-EN 1846-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 1.2 załącznika nr 1 do SIWZ
„Specyfikacja techniczna".
- świadectwo homologacji typu na oferowane samochody wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności
WE dla podwozia.

........................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

………………………………, dnia ………………...


niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy

Załącznik Nr 2

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)

Oświadczenie
do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamówienia: p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4,
uterenowionego”

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione powyżej,
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

………..………………………., dnia ………………..

Załącznik Nr 3

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)

Oświadczenie
do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zamówienia
p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, uterenowionego”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie
objętym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

...............................................................................
(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej / uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

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

Załącznik Nr 4

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

Oświadczenie

Na podstawie art. 44 ustawy, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia na
wykonanie zadania p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4,
uterenowionego”

Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia
umowy we wskazanym terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, w
załączonym formularzu umowy do niniejszej SIWZ.
Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 24 w/w ustawy.

............................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

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

Załącznik Nr 5

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
o braku przynależności do grupy kapitałowej *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4 x 4, uterenowionego” informuję, o tym że
nie należę do żadnej grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50, poz. 331, z późn. zm.).

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................
________________________
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6

Załącznik Nr 6

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP
o przynależności do grupy kapitałowej *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4 x 4, uterenowionego” informuję, iż

należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.),

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( Nazwa podmiotu, adres podmiotu ):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..............…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..............……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................
__________________________________________________
* WYPEŁNIĆ, JEŻELI DOTYCZY
UWAGA:
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5

Załącznik Nr 7
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Wykaz dostaw
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, uterenowionego”

L.p.

Przedmiot dostawy i miejsce
realizacji

Wartość
Wykonanej
dostawy

Termin/ Data
wykonania

Odbiorca / Zamawiający
Wykonanej dostawy

……………….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

.................................................... dnia .................................

Załącznik Nr 8

UMOWA – Wzór
Zawarta w dniu ……………… 2015 r. pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Radominie
woj. kujawsko-pomorskiego, 87-404 Radomin,
NIP 879-16-63-218, REGON 87125759800000
reprezentowaną przez:
Andrzeja Prądzyńskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………..
NIP:………………………..….., REGON:…………….…
reprezentowaną przez:……………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4,
uterenowionego”, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu: średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, uterenowionego, zwanego dalej samochodem, zgodnymi ze złożoną
ofertą przetargową.
Marka samochodu typ: ………………………………………..…..
szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz do niniejszej umowy a zarazem jej integralną część, zaś Zamawiający
zobowiązuje się w/w samochód nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej
umowie.
§2
CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Wartość samochodu wymienionego w § 1 wynosi ……………..złotych netto, plus podatek VAT w
wysokości 8%, tj. …………………….. złotych.
Wartość brutto samochodu wymienionych w § 1 wynosi ……………..złotych.
2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, załącznik nr 3 poz. 129 pkt. 1).
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty łącznej wartości umowy w PLN, przelewem w ciągu 30 dni od
daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem
zdawczo-odbiorczym, który stanowi załącznik nr 2 do umowy, a zarazem jej integralną część.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na imię zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Radominie.

§4
TERMIN DOSTAWY
Dostawa samochodu z wyposażeniem nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy.
§5
ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY
SAMOCHODÓW
1. Wykonawca wykona samochód zgodnie ze Specyfikacją Techniczną określoną w załączniku nr 1 do
umowy.
2. Odbiór samochodu nastąpi w dwóch etapach:
Pierwszym etapem odbioru będzie odbiór techniczno-jakościowy mający na celu sprawdzenie zgodności
samochodu wraz z występującymi w nim podzespołami oraz sprzętem pożarniczym.
Drugim etapem odbioru będzie odbiór faktyczny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół
stanowi załącznik nr 2 do umowy i jej integralną część.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru technicznojakościowego samochodu. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 2 dni od
daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż
termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w
formie faksu.
4. Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca 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. W protokole zostanie wyznaczony termin usunięcia usterek oraz datą
odbioru faktycznego samochodu. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i
odstąpienia od umowy.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony samochód nie
odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W
protokole zostanie wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych odstępstw oraz data odbioru faktycznego
samochodu.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
7. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 pełnomocników Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od
daty przystąpienia do odbioru, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.
8. Odbiór faktyczny (zdawczo-odbiorczy - załącznik nr 2) samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy
niezwłocznie po dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego lub w przypadkach określonych w ust. 5 i 6 w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego.
Protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
9. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników Zamawiającego, w obecności co najmniej 1
pełnomocnika Wykonawcy.
10.Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, 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 umowy.
11.Koszty zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego w czasie prac komisji odbiorczych,
pokrywa Wykonawca.
12.Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia
związane z samochodem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu.

13.Protokół odbioru faktycznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
§6
DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu i Użytkownikom na samochód i występujące w nim wyposażenie
…........ miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze,
obejmującej przeglądy oraz naprawy serwisowe, części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały
eksploatacyjne.
Postanowienia niniejszego punktu umowy nie wyłączają pozostałych zapisów zawartych w książce
gwarancyjnej, stanowiącej integralną część umowy – załącznik nr 3, natomiast wyłączają zapisy sprzeczne z
niniejszym punktem.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z
odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia każdego samochodu zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
4. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu,
b) kartę pojazdu,
c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
d) książkę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia wraz z ich instrukcjami obsługi.
§7
SERWIS
1. W okresie gwarancji naprawy zabudowy pożarniczej samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą
bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym.
Przystąpienie do naprawy przez serwis nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż 72 godziny od
zgłoszenia w formie faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi, zgodnie z
warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji.
3. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego najbliższa od siedziby Zamawiającego Autoryzowana
Stacja Obsługi znajduje(-ą) się w (...), przy
ulicy (...).
4. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez okres min. 10 lat od
daty dostawy pojazdu.
§8
POUFNOŚĆ
Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej
umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej Strony.
§9
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie
zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień
opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu wystąpiło z winy Wykonawcy i przekroczy 4 tygodnie,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany
zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której
opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.

5. W przypadku, gdy z własnej winy Wykonawca nie przystąpi do naprawy samochodu lub wyposażenia w
terminie określonym w § 7 ust. 1 lub Autoryzowana Stacja Obsługi nie wykona naprawy w terminie
wynikającym z książki gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo do otrzymania od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 0,1% wartości samochodu lub naprawianego wyposażenia za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej
szkodzie w pełnej wysokości.
7. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodu w stosunku do terminu
wskazanego w § 5 ust.3, zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości nie odebranego samochodu za
każdy dzień zwłoki.
8. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy PZP.
Rozliczenie wzajemnych roszczeń stron nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji.
§ 11
WARUNKI OGÓLNE
1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodu przez
Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 8
umowy.
2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
- Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna,
- Załącznik nr 2 - wzór protokółu zdawczo-odbiorczego,
- Załącznik nr 3 - książka gwarancyjna.
3. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z póżn. zmianami), a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
5. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 12
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny
w Toruniu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do umowy z dnia (...).2015 r.

PROTOKÓŁ
zdawczo-odbiorczy - Wzór
Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………….
Dnia …………….2015 r. dokonano odbioru i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z
napędem 4x4, utrenowionego.
Marka samochodów, typ:………………………………………………………………………………….…..
szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz do umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………
przekazuje
Zamawiającemu:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie
87-404 Radomin
SAMOCHÓD ratowniczo-gaśniczy
Marka - ...................................................................................................
Typ - ........................................................................................................
Nr VIN - ..................................................................................................
Nr silnika - ..............................................................................................
Rok produkcji - .................................................................................. r.
Stan licznika przebiegu kilometrów - ............................................ km
Stan licznika Mth autopompy - .................................................... Mth
Przedstawiciele Zamawiającego.
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący - ...................................................................................
2. Członek - ................................................................................................
w obecności Przedstawiciela Wykonawcy:
1. .................................................................................................................
po dokonaniu oględzin i sprawdzeniu samochodu, zgodności z załącznikiem nr 1 do umowy, dokonali w
dniu ......................................... odbioru w/w samochodu.
Potwierdzenie zgodności i kompletności wyposażenia oraz dokumentacji samochodu z wykazem ujętym w
Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy:
● Zgodne*
● Niezgodne* - zastrzeżenia ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zaoferowanymi
w ofercie:
● Zgodne*
● Niezgodne* - zastrzeżenia ................................................................................................................................

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

Końcowy wynik odbioru:
● Pozytywny*
● Negatywny* - zastrzeżenia ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
* niewłaściwe skreślić
Komisja stwierdza:
Wartość samochodu średniego z napędem 4x4 wynosi: (…………………………………..………...) złotych
(słownie: …………………………………………………………….…….00/100) w tym 8 % podatek VAT.
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Pozostałe uwagi przedstawiciela Zamawiającego o jakości i kompletności:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

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

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

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

