
 

 

 

Sława, dnia 20 lipca 2017 r. 

        
 

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

Przedmiot zamówienia:  

„Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Sława” 

 

 

Zamawiający 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie 

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 10 

67-410 Sława 

tel.: 68-356-66-98 

e-mail: osp@osp.slawa.pl 

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania 

cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy       

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. 

zm.) 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Sława w skład 

zamówienia wchodzą: 

- Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą kompozytową o 

pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w pojemnikach z tworzywa 

sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR MAX EXTREME lub równorzędne o 

identycznych parametrach. Kpl. 4  

- Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub 

równorzędny o podobnych parametrach szt. 10   

- Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA stock 52, Wąż tłoczny Ø42/20 z łącznikami 

stock 52, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych 

parametrach szt.10 

- Przełącznik 110/75 szt. 2 

- Przełącznik 75/52 szt. 4 

- Przełącznik 52/25 szt. 1   

- Rozdzielacz K-75/52-75-52  szt.1 

- Zbieracz 2x75/110 szt.1 

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 szt.1    

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt.1  

- Łącznik kątowy 52 szt. 1 

- Łącznik kątowy 75 szt.1  

- Prądownica wodna PW 75 -Prądownica RB 102 NFPA lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub równorzędny o 

podobnych parametrach szt.2   



- Prądownica pianowa PP 2- Prądownica pianowa S - 2 (PP-2) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt. 1  

- Prądownica pianowa PP 4 -Prądownica pianowa S - 4 (PP-4) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Wytwornica piany WP 400 z zaworem szt.1 

- Wytwornica piany WP 200 z zaworem  szt. 1  

- Wąż do poboru środka z zewnątrz szt.1  

- Wąż ssawny 110 2,5 m – szt.3 

- Smok pływający AMPHIBIO lub równorzędna o podobnych parametrach – szt.1  

- Stojak hydrantowy B/BB 2 x Ø 75 1030 x 330 x 126 szt.1   

- Klucz do hydrantów podziemnych szt.1   

- Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny szt.1   

- Klucz do łączników szt.2   

- Klucz do pokryw studzienek szt.2  

- Myjka do węży 110-75-52 szt. 1 

- Zasysacz liniowy z-8 szt. 1   

- Wysysacz szt. 1  

-Wanna wychwytna składana szt.1 

- Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt.1    

- Siodełko wężowe szt.2    

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 20 M szt. 1 

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 30 M szt. 1   

- Pilarka ratownicza o mocy min  4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy  min. 4,4 KM, wyposażona w 

tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych wraz z zapasowymi tarczami 

ściernymi (stal, beton -min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) Stihl TS 420 lub 

równorzędna o podobnych parametrach kpl 1 

- Klin FIRE LED lub równorzędna o podobnych parametrach szt. 4 

- Detektor mobilny do Amoniaku szt 1 

-  Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędna o podobnych parametrach    

szt. 1 

- Mostek przejazdowy gumowy kpl. 1 

- Zwijadło do węży szt.1 

- Zestaw do szybkiej stabilizacji SW-350 lub równorzędna o podobnych parametrach szt.4 

- Podpora do stabilizacji pojazdów STABILIFT lub równorzędna o podobnych parametrach 

szt.2 

 

II. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia 

 

Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

Termin realizacji zamówienia: dostarczenie zakupionego sprzętu ratowniczego dla OSP 

Sława ma nastąpić w terminie do dnia 30.09.2017 r.  

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 60 miesięcy. 

Forma płatności za zakupiony sprzęt – faktura VAT, płatna przelewem. 

Wykonawca wyraża zgodę na zrealizowanie zamówienia na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

III. Miejsce i sposób złożenia oferty: 

W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia 

oferty cenowej na załączonym druku.  

Wraz z ofertą należy dostarczyć: 

- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich świadectw dopuszczenia 

CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu, 



- aktualny wypis / wydruk z urzędowego systemu danych / z odpowiedniego rejestru, 

w którym wykonawca jest wpisany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, 

- dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę statusu płatnika podatku VAT. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną, 

zgodnie z obowiązującą u wykonawcy zasadą reprezentacji. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie 

ofertowe z dnia 20.07.2017 r. dotyczące zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Sława.” 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską w 

terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 16.00 w biurze Zarządu Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sławie znajdującym się w Strażnicy OSP przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 

10, 67-410 Sława. 

Wybór wykonawcy nastąpi dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 16.30. 

 

IV. Kryteria oceny ofert :  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania przedstawione 

w pkt I – III.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny.  

3. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie najniższe wynagrodzenie brutto, zostanie 

uznany za Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

V. Pozostałe informacje:  

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia 

zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest: Prezes Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sławie dh Mariusz Drogosz tel. 533-098-107 lub tel.:68-356-66-98. 

 

 

Załączniki: 

1. projekt umowy, 

2. wzór oferty cenowej 

 

Mariusz Drogosz 

Prezes OSP Sława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWIE 

UL. ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 10 

67-410 SŁAWA 

 

 

OFERTA CENOWA 

                                                                                                                                     

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 20 lipca 2017 r. składam niniejszą ofertę na realizację 

zamówienia:  

Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Sława  

                                                    

I Dane Dostawcy:  

    

Nazwa firmy / Nazwisko i imię ................................................................................................... 

Nazwa organu rejestrowego, nr w rejestrze ……………….…………………………………… 

Wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółek handlowych): ……….……………………… 

Adres siedziby ....................................................................................................................... 

Tel. .........…………................………e-mail………………………………………. 

 NIP: …………………………                REGON: ………………… 

II  Przedmiot zamówienia: usługi /niepowtarzające się okresowo/ 

Kod ze Wspólnego Słownika  Zamówień:  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  35110000-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy 

i bezpieczeństwa. 

III  Zobowiązania Dostawcy: 

Zobowiązujemy się do zrealizowania dostawy sprzętu ratowniczego dla OSP Sława: 

- Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą kompozytową o 

pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w pojemnikach z tworzywa sztucznego) 

i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR MAX EXTREME lub równorzędne o identycznych 

parametrach. Kpl. 4  

- Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub 

równorzędny o podobnych parametrach szt. 10   

- Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA stock 52, Wąż tłoczny Ø42/20 z łącznikami 

stock 52, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych 

parametrach szt.10 

- Przełącznik 110/75 szt. 2 

- Przełącznik 75/52 szt. 4 

- Przełącznik 52/25 szt. 1   

- Rozdzielacz K-75/52-75-52  szt.1 

- Zbieracz 2x75/110 szt.1 

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 szt.1    

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt.1  

- Łącznik kątowy 52 szt. 1 

- Łącznik kątowy 75 szt.1  



- Prądownica wodna PW 75 -Prądownica RB 102 NFPA lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub równorzędny o 

podobnych parametrach szt.2   

- Prądownica pianowa PP 2- Prądownica pianowa S - 2 (PP-2) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt. 1  

- Prądownica pianowa PP 4 -Prądownica pianowa S - 4 (PP-4) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Wytwornica piany WP 400 z zaworem szt.1 

- Wytwornica piany WP 200 z zaworem  szt. 1  

- Wąż do poboru środka z zewnątrz szt.1  

- Wąż ssawny 110 2,5 m – szt.3 

- Smok pływający AMPHIBIO lub równorzędna o podobnych parametrach – szt.1  

- Stojak hydrantowy B/BB 2 x Ø 75 1030 x 330 x 126 szt.1   

- Klucz do hydrantów podziemnych szt.1   

- Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny szt.1   

- Klucz do łączników szt.2   

- Klucz do pokryw studzienek szt.2  

- Myjka do węży 110-75-52 szt. 1 

- Zasysacz liniowy z-8 szt. 1   

- Wysysacz szt. 1  

-Wanna wychwytna składana szt.1 

- Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt.1    

- Siodełko wężowe szt.2    

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 20 M szt. 1 

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 30 M szt. 1   

- Pilarka ratownicza o mocy min  4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy  min. 4,4 KM, wyposażona w 

tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych wraz z zapasowymi tarczami 

ściernymi (stal, beton -min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) Stihl TS 420 lub 

równorzędna o podobnych parametrach kpl 1 

- Klin FIRE LED lub równorzędna o podobnych parametrach szt. 4  

- Detektor mobilny do Amoniaku szt 1 

-  Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędna o podobnych parametrach 

szt. 1 

- Mostek przejazdowy gumowy kpl. 1 

- Zwijadło do węży szt.1 

- Zestaw do szybkiej stabilizacji SW-350 lub równorzędna o podobnych parametrach szt.4 

- Podpora do stabilizacji pojazdów STABILIFT lub równorzędna o podobnych parametrach 

szt.2 

zgodnie z opisem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.  

 

Za cenę netto …………………….…… zł 

 …..% VAT tj ………………………… zł 



 Cena  brutto ………………………….. zł  

IV Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i  postanowieniami umowy 

oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą i na warunkach określonych we wspomnianym wyżej projekcie umowy,  w  terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego  

 

 

 

_____________________________________ 

data  i  podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika 

 

 

 

 

 

„Projekt”  UMOWA Nr ……/2017 

 

 

 

Umowa zawarta w dniu ....................... 2017 r. w Sławie, pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławie  z siedzibą: 67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska 

Polskiego10, 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 00000 92 434 

 NIP: 925-18-72-452   

REGON: 971 287 188 

tel.:68-356-66-98 

e-mail: osp@osp.slawa.pl http://  www.osp.slawa.pl 

numer rachunku bankowego:17 8669 0001 0093 0974 2000 0001. 

nazwa banku: BS / oddział Sława,   

reprezentowaną przez: 

Dh Mariusza Drogosza – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie , przy kontrasygnacie 

Dh Kajda Marcin – Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 

zwaną  w dalszej treści  Zamawiającym,  

a 

 

.................................................................., z siedzibą w ……………………, prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru ………………… prowadzonego 

przez ………………. o wysokości kapitału zakładowego ……………….. (w przypadku 

spółek kapitałowych), nr  NIP .............................., REGON …………………… 

reprezentowaną przez: 

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

 

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

zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą 

 

Zawarcie niniejszej umowy jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

rozstrzygniętego dnia  25 lipca2017 roku. 

 

§  1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Sława, zwanego w 

dalszej części umowy również „zestawem”, na który składają się: 

- Aparat powietrzny nadciśnieniowy na sprężone powietrze z butlą kompozytową o 

pojemności 6,9l/300 bar, maską panoramiczną (maski w pojemnikach z tworzywa 



sztucznego) i sygnalizatorem bezruchu. MSA AIR MAX EXTREME lub równorzędne o 

identycznych parametrach. Kpl. 4  

- Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub 

równorzędny o podobnych parametrach szt. 10   

- Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA stock 52, Wąż tłoczny Ø42/20 z łącznikami 

stock 52, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa) lub równorzędny o podobnych 

parametrach szt.10 

- Przełącznik 110/75 szt. 2 

- Przełącznik 75/52 szt. 4 

- Przełącznik 52/25 szt. 1   

- Rozdzielacz K-75/52-75-52  szt.1 

- Zbieracz 2x75/110 szt.1 

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 szt.1    

- Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt.1  

- Łącznik kątowy 52 szt. 1 

- Łącznik kątowy 75 szt.1  

- Prądownica wodna PW 75 -Prądownica RB 102 NFPA lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub równorzędny o 

podobnych parametrach szt.2   

- Prądownica pianowa PP 2- Prądownica pianowa S - 2 (PP-2) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt. 1  

- Prądownica pianowa PP 4 -Prądownica pianowa S - 4 (PP-4) lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Wytwornica piany WP 400 z zaworem szt.1 

- Wytwornica piany WP 200 z zaworem  szt. 1  

- Wąż do poboru środka z zewnątrz szt.1  

- Wąż ssawny 110 2,5 m – szt.3 

- Smok pływający AMPHIBIO lub równorzędna o podobnych parametrach – szt.1  

- Stojak hydrantowy B/BB 2 x Ø 75 1030 x 330 x 126 szt.1   

- Klucz do hydrantów podziemnych szt.1   

- Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny szt.1   

- Klucz do łączników szt.2   

- Klucz do pokryw studzienek szt.2  

- Myjka do węży 110-75-52 szt. 1 

- Zasysacz liniowy z-8 szt. 1   

- Wysysacz szt. 1  

-Wanna wychwytna składana szt.1 

- Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt.1    

- Siodełko wężowe szt.2    

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 20 M szt. 1 

- Linka strażacka ratownicza z workiem SLR – 30 M szt. 1   



- Pilarka ratownicza o mocy min  4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o podobnych 

parametrach szt.1  

- Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym o mocy  min. 4,4 KM, wyposażona w 

tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych wraz z zapasowymi tarczami 

ściernymi (stal, beton -min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) Stihl TS 420 lub 

równorzędna o podobnych parametrach kpl 1 

- Klin FIRE LED lub równorzędna o podobnych parametrach szt. 4 

- Detektor mobilny do Amoniaku szt 1 

-  Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędna o podobnych parametrach    

szt. 1 

- Mostek przejazdowy gumowy kpl. 1 

- Zwijadło do węży szt.1 

- Zestaw do szybkiej stabilizacji SW-350 lub równorzędna o podobnych parametrach szt.4 

- Podpora do stabilizacji pojazdów STABILIFT lub równorzędna o podobnych parametrach 

szt.2 

 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 

30 września 2017 r.  

2.  Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć: 

  2.1. Protokolarne przekazanie zestawu Zamawiającemu, z udziałem upoważnionych 

przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie  oraz 

2.2. Protokolarne wydanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji zestawu, wymaganej 

przez Zamawiającego: 

 książki gwarancyjne w języku polskim, 

 świadectwo dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego 

sprzętu oraz innego. 

§ 3 

1. Dostawca otrzyma za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie 

całkowite zgodne ze złożoną ofertą cenową, w kwocie: ………………………… zł 

 

   brutto: ( słownie: ………………..……...........…………….............. zł), obejmującą cenę  

    netto …………………….. zł oraz podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonywaniem umowy, w tym koszty opakowania, transportu i wydania Zestawu 

Zamawiającemu, uzyskania wymaganej dokumentacji do Zestawu.  

3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego 

protokołu odbioru (przekazania) Zestawu oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.  

4. Należność Dostawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr  

 

   …………………………………………….. podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem 

postanowienia zawartego w ust. 3 powyżej. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia płatnością rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku przedstawienia przez Dostawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający nie 

będzie związany z terminem, o którym mowa w ust 4.  

 

§ 4 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1)Zamawiający: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie dh Mariusz Drogosz  



tel. 533-098-107 lub tel.:68-356-66-98. 

 

2)Dostawca: ……………………………………………………………………………………    

imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy 

 

§ 5 

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 

zapytania ofertowego, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy. 

2. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 

działania lub zaniechanie. 

 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: 

1. Odebranie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od 

daty powiadomienia o gotowości przekazania zestawu pod warunkiem, że dostarczony 

Zestaw (lub jego części składowe) nie będzie miały dostrzeżonych wad oraz że wraz 

z dostawą Zestawu Zamawiającemu zostaną przekazane wymagane dokumenty, o których 

mowa w § 2 pkt 2.2.  

2. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym 

sporządzonym przez Dostawcę i podpisanym przez strony w przypadku nie dostrzeżenia 

wad lub braku dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 2.2. 

2. Dostawca zgłosi Zamawiającemu Zestaw do odbioru z wyprzedzeniem minimum siedmiu 

dni roboczych. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru lub braku dokumentów, o których 

mowa w § 2 pkt 2.2., Dostawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub braków 

w ciągu 7 dni od daty przystąpienia do odbioru, co jest warunkiem odbioru przedmiotu 

zamówienia. Koszty ponownego przyjazdu i dostawy Zestawu (lub jego części składowej) 

bez wad lub brakujących dokumentów pokrywa Dostawca. Postanowienie to nie narusza 

postanowień § 8, które uruchomi się dopiero z chwila odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana, jako data realizacji 

dostawy Zestawu. 

5. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie 

korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia. 

 

§ 8 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Okres 

gwarancji wynosi ……... miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie sprzedaży, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, a ten zobowiązuje się bez zbędnej 

zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezpłatnego usunięcia. 

4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca. 

5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu sprzedaży. 

 

§ 9 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę będą  

naliczane następujące kary umowne. 



1.1. Za niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w § 2 ust.1, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto 

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

1.2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w§ 3 ust. 1. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar 

umownych. 

4. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu 

od Zamawiającego wynagrodzenia. 

 

§ 10 

Dostawca zapewni szkolenie z zakresu obsługi zestawu, dla co najmniej 2 przedstawicieli  

jednostki OSP Sława, które odbędzie się w ciągu jednego dnia roboczego w terminie i 

miejscu odbioru końcowego. 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 umowy i podpisany przez obie strony 

umowy. 

 

§ 11 

W razie wystąpienia 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. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

 

§ 12 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:   

1.1.  Zmiany osób określonych w § 4. 

1.2. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą obiektywne okoliczności, 

na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.  

1.3. Zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.    

2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Dostawca i 2 egz. Zamawiający. 

 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                       DOSTAWCA: 

 



 

 

 

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

 

 

 


