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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
DLA  ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 
o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  

(jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)   
 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Remont samochodu specjalnego pożarniczego GCBA 11/40 Steyr 
 
 
 
 
 
Lokalizacja zamawiającego: 
Polska,  43-365 Wilkowice  ul. Strażacka 3 
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Część I – Nazwa i adres zamawiającego 
 
                      Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach 
                      43-365  Wilkowice   ul. Strażacka 3 
                      Regon:     072191580                        NIP:    937 – 22 – 30 - 327 
                      Telefon:   33/ 817 12 00,                  Fax:     33/499 00 77  
 
                      Strona internetowa:    http:// www.straz.wilkowice.pl  
                       

Część II – Tryb udzielenia zamówienia 
 

           Zamówienie    prowadzone   jest   w   trybie   przetargu    nieograniczonego    o    
wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) – zwanej w treści SIWZ „ustawą Pzp” 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

 
Część III -  Opis przedmiotu zamówienia 
 
CPV 50112100-4 usługa remontu samochodu 
 
Przedmiotem zamówienia jest :  
usługa polegająca na wykonaniu remontu samochodu specjalnego 
pożarniczego GCBA 11/40 Steyr.  
Szczegółowy zakres przedmiotu usługi został określony w załączniku nr 4 do 
SIWZ 
 

 
Część IV  –  Termin wykonania zamówienia  
 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 31 października 2013 r.  
 
 

Część V   –    Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz opis  
                  sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :  

1. Są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
zamówienia i prowadzą działalność gospodarczą będącą  przedmiotem 
zamówienia . 

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

3. Złożą ofertę i zaakceptują projekt  umowy. 

4. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
  Ocena  spełnienia   warunku   -   dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 

http://www.straz.wilkowice.pl/
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iż ww. warunki Wykonawca spełnia  w  100%. Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  ( na 

podstawie  art. 24   ust. 1 i 2 ustawy  Pzp) 
Ocena spełnienie warunku –  na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę oświadczenia,    o którym mowa w części VI pkt 3 siwz. 
    

6. Zaakceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń 
(oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w cz. VI pkt. 1 siwz).   

         Ocena spełnienia warunków będzie polegać na sprawdzeniu kompletności                     
           i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń  według zasady  spełnia     
           /  nie spełnia. 
 

Część VI – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają                      
dostarczyć Wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia  
warunków udziału w postępowaniu  
 
Wykonawca winien  dostarczyć :  
 
Dokumenty składające się na ofertę:  

 1. Oryginał   Oferty    przetargowej,   sporządzonej   na formularzu ofertowym 
stanowiącym  Załącznik  nr 1 do niniejszej siwz zawierającym oświadczenia 
Wykonawcy o: 

 1) zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji 
istotnych warunków  zamówienia  wraz  z załącznikami  i  przyjęciu  
tych warunków  bez  zastrzeżeń, 

 2) zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we 
wzorze umowy   (Załącznik nr 3  do siwz);  

 3) związaniu się niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, 
 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału   w postępowaniu:   
2. Oświadczenie  w  trybie art. 22  ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 ze zmianami), - Załącznik  nr  2 do nin. siwz.  
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (np. spółka cywilna, 
konsorcjum ) każdy ze Współwykonawców składa oświadczenie oddzielnie. 
 

3. Oświadczenie  w  trybie art. 24  ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 2 do nin. siwz 
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Część VII -   Informacje o sposobie porozumiewania się  
Zamawiającego z    Wykonawcami    oraz  przekazywania       
oświadczeń i dokumentów.                

                        Osoby uprawnione do porozumiewania się                                         
                     z Wykonawcami.  
                  

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub elektronicznie do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Zapytania należy kierować na adres : 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach,   
ul. Strażacka 3,  43-365 Wilkowice fax   +48 33 499 00 77  
lub elektronicznie: w.kakol@straz.bielsko.pl 
 

2. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym 
czasie, przed upływem terminu  składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej 
siwz (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp).  
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  siwz oraz zamieści ją na 
stronie internetowej,  na której udostępnił siwz -  www.wilkowice.straz.pl .    

 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą, faksem lub elektronicznie.  
 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 

pomocą  faksu  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została  niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie przez nadawcę.   

 
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Dh Wojciech KĄKOL -  Prezes OSP Wilkowice,  
Tel. +48 601 203 102 w godzinach 1100 - 1300 

           ul. Strażacka 3, 43-365 Wilkowice, e-mail: w.kakol@straz.bielsko.pl        

 
Część VIII – Wymagania dotyczące wadium 

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 
 

Część IX – Termin związania ofertą 
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  Bieg terminu 
związania ofertą  rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 
Termin związania ofertą należy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz. 

 
Część X – Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 nin.  siwz. 
 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 

mailto:w.kakol@straz.bielsko.pl
http://www.wilkowice.straz.pl/
mailto:w.kakol@straz.bielsko.pl
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3. Oferta (i wszystkie dołączone do niej dokumenty, wymienione w Części VI 
nin. siwz) powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, 
trwałą techniką i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań  w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty.  
Wszelkie poprawki  treści  oferty  powinny  być  naniesione  czytelnie i  
parafowane  przez   Wykonawcę. 

 
4.  Oferta powinna zawierać: 

- cenę netto za wykonanie remontu samochodu uwzględniającą wszystkie 
punkty Załącznika nr 4 do siwz, podaną w złotych, 
- stawkę podatku VAT; 
- cenę brutto za wykonanie remontu samochodu uwzględniającą wszystkie 
punkty załącznika nr 4 do siwz, podaną w złotych 
- czas gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, podany w miesiącach 
- termin płatności faktury; 

 
5. Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia. 
 
 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty  - w formie  oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - 
wymagane odpowiednimi postanowieniami Części VI niniejszej siwz.  .Brak 
jakiegokolwiek oświadczenia czy dokumentu potwierdzającego spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złożenie dokumentu zawierającego 
błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
ubiegania się o udzielenie zamówienia, a złożona przez Wykonawcę oferta 
zostanie uznana za odrzuconą. 

 
Uwaga:  za brak dokumentu traktowany będzie również dokument złożony w 

niewłaściwej formie np. brak podpisu Wykonawcy na dokumencie, nie 
poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”  odpisy lub 
kserokopie.  
 
6. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienie winni 

ustanowić   pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  – art. 23 ustawy Pzp. 

 
Uwaga:  W  dokumencie   stwierdzającym   ustanowienie  pełnomocnika  przez  

każdego z  Wykonawców  (wspólników)   dla konkretnego  zamówienia  
publicznego  winien   być również określony zakres  pełnomocnictwa ,  
wynikający  z  art. 23 ust. 2 ustawy  Pzp ,  tj. powinno być określone czy  
pełnomocnik  ma  upoważnienie Wykonawców  do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie przedmiotowego  zamówienia, czy  też  do  
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 
7. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z 

Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 22 i 24 Pzp, tj. do oferty powinny być załączone 
oświadczenia i dokumenty wskazane w części VI pkt. 2-3 siwz odrębnie w 
odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty i 
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oświadczenia Wykonawcy mogą złożyć jako jeden wspólny komplet. 
 

8. Wykonawca winien zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, 
informacje które nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).  
Stosowne  zastrzeżenie  odnośnie  informacji, które  nie mogą być 
udostępnione,  gdyż stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Wykonawca 
winien złożyć na formularzu  Oferta przetargowa,    w przeciwnym razie cała 
oferta zostanie ujawniona.  
Wykonawca  nie może zastrzec   informacji,  o których  mowa  w art. 86  ust. 
4 ustawy Pzp, tj. nazwy   i adresu Wykonawcy oraz informacji  dotyczących 
ceny i terminu wykonania  zamówienia zawartych w ofercie.  
 

9. Oferta  powinna  być  opakowana  w  taki sposób, aby nie można było 
zapoznać się z jej treścią  do czasu otwarcia ofert.  
 

10. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana:   
 
                                Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach 

43-365 Wilkowice 
ul. Strażacka 3 

 i opatrzona napisem: 
                        

„Przetarg nieograniczony -  remont samochodu pożarniczego  
GCBA 11/40 Steyr 

Nie otwierać przed  09. 08. 2013 r. godz. 1100” 
 

      Kopertę (opakowanie)  zaopatrzyć  w adres zwrotny  Wykonawcy,  
umożliwiający odesłanie  oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym 
terminie składania ofert.   

      Oferta uszkodzona nie podlega rozpatrzeniu.  
 

Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania ofert,  zmienić  lub  
wycofać   złożoną    przez   siebie   ofertę   pod   warunkiem,  że Zamawiający  
otrzyma  ( przed terminem składania ofert)   ofertę  zamienną   (zamknięta 
koperta (opakowanie) oznaczona napisem „zmiana”)  lub pisemne  
powiadomienie o wycofaniu oferty.  

 

 
Część XI  – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1.   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

                                        09. 08. 2013 r.  do godziny 1000 

w Urzędzie Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,  43-365 Wilkowice,  
I piętro pok. 304. 

    Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie             

z cz.VII pkt. 2 nin. siwz.  W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego 
terminu składania ofert, odnoszą się do nowego   terminu składania ofert.  
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3. Oferty złożone  po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu  przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

4. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez 
pocztę    w określonym wyżej terminie. 

5. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym,                  
     tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą   
    dopuszczone do  przetargu   i zostaną zwrócone Wykonawcy z adnotacją o treści: 

    „ofertę otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu” 
6. Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi dnia 
 

                                    09. 08. 2013 o godzinie 11 00 

 

 w  Urzędzie Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,  43-365 Wilkowice,  
I piętro pok. 304. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna będzie wycofana z 
przetargu bez otwierania i zostanie zwrócona Wykonawcy po zamknięciu części  
„ publiczne badanie ofert”.  

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - 
zawarte w ofertach.  

10.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
negocjacji dot.  złożonej oferty (art.87 ust. 1 ustawy Pzp). 

12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki        
rachunkowe   w obliczeniu ceny i  niezwłocznie zawiadomi  o   tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2 ustawy Pzp). 
 
 
 

Część XII – Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 

1. Wartość całkowita brutto oferty to suma wartości wszystkich jej 
elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia, tak aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na 
warunkach określonych w siwz. 

 
2. Ceny w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 
 

3. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie. 
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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Część XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty,   znaczenie  tych  kryteriów  i  sposób  oceny 
ofert 
 
 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie 

następującym  kryteriami i współczynnikami (znaczeniem) do tych kryteriów: 
 
najniższa cena wykonania zamówienia – waga 100 % 
 
 

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 
 
      Najniższa całkowita wartość oferty brutto, ze wszystkich ofert nie odrzuconych   
      otrzyma 100 punktów.        
      Oferty proponujące ceny wyższe  otrzymają proporcjonalnie mniej punktów,   
      wyliczonych wg wzoru:    
      
 
 
                             oferta z wartością najniższą 
                     x1  =  --------------------------------  x  100  waga (100%) 
                                      oferta badana 
 
 
      Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 

 

 

Część XIV – Informacje o formalnościach po wyborze oferty 
 
Po wyborze oferty Zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 i 
2 i art. 94 ustawy Pzp. 

 
 

 Część XV -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Nie przewiduje się wniesienia należytego wykonania umowy. 
 
 

Część XVI – Istotne postanowienia umowy   
 
Istotne  postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik  Nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

Część XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Szczegółowe przepisy dotyczące  środków  ochrony   prawnej  zawarte  są  w art. 
179 –198g  ustawy Pzp. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 
ustawy Pzp oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
Wilkowice, 31 lipca 2013 r. 
 
 
 
 
                                                                                     ZATWIERDZAM: 
                              
 

           Prezes 
OSP w Wilkowicach 

                                                                                                 /  -  / 
 
                                                                                   Druh  Wojciech  KĄKOL 

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

         Załączniki do siwz: 
 

1. Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 -  oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
3. Załącznik nr 3 -  wzór umowy. 
4. Załącznik nr 4 – opis przedmiotu  zamówienia - szczegółowy zakres     
                                prac remontowych samochodu GCBA 11/40 Steyr    
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                                                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ                                                                                                 

                                                                                                            
 

......................................    ....................................., ................... 
        pieczęć Wykonawcy         miejscowość  data 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na 
remont samochodu specjalnego pożarniczego GCBA 11/40 Steyr 
składam ofertę na ww. usługę jako osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej*: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
Adres: .......................................................................................................................... 

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

 
NIP:  ....................................................  

REGON:  ..................................................... 

 
Nr telefonu: .............................................               Nr faksu: .................................... 

e-mail:.......................................................................................................................... 

 
 

1. Wartość zamówienia objętego specyfikacją wynosi:  
  
Cena ofertowa netto za wykonanie przedmiotu umowy 
 

w złotych..................................................................zł  

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

Stawka pod. VAT.............%, wartość podatku VAT....................zł 

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

Cena ofertowa brutto .................................................................................zł 

(słownie:.......................................................................................................................) 
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Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielam gwarancji w ilości : 
 
 ..........  miesięcy. 
 
Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2013 roku.  
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 
zobowiązań umowy: 
 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............................  
 
tel. kontaktowy ................................ faks: .......... .......... ........................... 
 
Przystępując do ww. postępowania oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń, 

b) akceptujemy wzór umowy  

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu 
terminu składania ofert, 

d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
 

     
 

      
    

          ................................................................... 
         podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) 

przedstawiciela (-li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

Oświadczenie*) 

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

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

 

Przystępując do  udziału w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na  
remont samochodu specjalnego pożarniczego GCBA 11/40 Steyr w  trybie 
przetargu nieograniczonego, oświadczam, że: 
 
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności;  
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem  

technicznym  i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *). 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          
..............................................                        ..................................................... 
                          ( data )                                                                                      ( czytelny podpis  wykonawcy) 
      
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  w szczególności dotyczy wykluczenia z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst  Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zmianami) 
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  Załącznik nr 3  do SIWZ  
(WZÓR) 

 
Umowa  NR        …..2013 

 
W dniu  … lipca 2013r. w Wilkowicach pomiędzy  
Ochotniczą Strażą Pożarną  w Wilkowicach  
reprezentowaną  przez:  
 
Druha Wojciecha KĄKOL – Prezesa OSP 
 
Druhnę Marię FERDYNUS – Skarbnika OSP 
 
zwanych  dalej Zamawiającym,: 
 
a  
....................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez  
..............................................................................................  
zwanym dalej Wykonawcą  
 
zawarta została umowa następującej treści :  
 

§ 1 
Umowa została zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 
 

§ 2 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:    

remont samochodu specjalnego pożarniczego GCBA 11/40 Steyr. 
 

§ 3 
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 października 2013 
roku 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
................................................................................................................. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi  na podstawie wystawionej faktury przez 
Wykonawcę  , w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury . 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy, o 
którym mowa w §6 ust.2  podpisany przez strony umowy. 

4. Faktury należy wystawiać na:  
Ochotniczą Straż Pożarną w Wilkowicach,  

    43-365 Wilkowice, ul. Strażacka 3 NIP: 937 - 22 - 30 - 327 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: 
dziesięćtysięcyzłotych 00/100) 
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2) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w 
wysokości 200,00 zł brutto (słownie :dwieściezłotych 00/100) za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100). 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 

umowy. 
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru usługi będzie wystawiony protokół 

odbioru przedmiotu umowy 
 

   § 7 
1. Integralną część umowy stanowią: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
b) oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą 

umową, 
c) zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Ustawy –  Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których dwa egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy  oraz  podpisano  w   dniu … lipca 2013 r. 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY :                                                                     WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 

Opis przedmiotu  zamówienia – 
szczegółowy zakres prac remontowych samochodu GCBA 11/40 Steyr 
 

 
 
I. Zbiornik wodny i układ wodno-pianowy: 
 
1.  Malowanie zbiornika wody wewnątrz 
2.  Wymiana rur przelewowych w zbiorniku 
3.  Wymiana wodowskazów w kabinie załogi oraz przy autopompie 
4.  Naprawa włazu do zbiornika 
5.  Naprawa nieszczelności  autopompy i jej konserwacja  
6.  Naprawa wyłącznika autopompy i silnika z tyłu samochodu 
7.  Wykonanie zabudowy autopompy od dołu samochodu 
 
 
 
II. Kabina załogi, skrytki oraz dach: 
 
1.  Spawanie i naprawa podłogi w kabinie załogi  
2.  Renowacja foteli oraz tapicerki w kabinie załogi 
3.  Naprawa szyberdachu w kabinie załogi 
4.  Naprawa ogrzewania webasto kabiny załogi oraz autopompy 
5.  Wymiana gniazda 12V w kabinie 
6.  Wymiana sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdu uprzywilejowanego 
7.  Wymiana powietrznego sygnału dźwiękowego 
8.  Wymiana radiostacji przewoźnej oraz naprawa głośnika z tyłu samochodu 
9.  Naprawa kamery cofania 
10.Wymiana oświetlenia w kabinie załogi 
11.Wymiana wyłącznika głównego prądu 
12.Wymiana gniazda ładowania akumulatorów 
13.Naprawa i malowanie skrytek na sprzęt, wykonanie mocowania sprzętu 
14.Wymiana oświetlenia wewnętrznego skrytek oraz oświetlenia zewnętrznego   
     zabudowy na oświetlenie w technologii LED  
15.Naprawa zamków w drzwiach kabiny i w prawej skrytce tylnej 
16.Wymian podestów pod skrytkami 
17.Malowanie zabudowy oraz kabiny załogi 
18.Naprawa skrzyni na sprzęt podręczny zamontowanej na dachu samochodu   
19.Zamocowanie węży ssawnych na dachu samochodu 
20.Wykonanie oznakowania samochodu ( znaki odblaskowe) 
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II. Podzespoły mechaniczne, koła, rama, układ wydechowy, hamulcowy itp: 
 
1.  Malowanie i piaskowanie felg 
2.  Wymiana 4 opon na przedniej i środkowej osi 
3.  Malowanie i piaskowanie ramy samochodu 
4.  Wykonanie konserwacji całego samochodu 
 
5.  Naprawa skrzyni biegów, sprzęgła oraz sygnału cofania 
6.  Naprawa kompresora 
7.  Naprawa układu powietrznego oraz gniazda ładowania powietrza 
8.  Wymiana olejów w skrzyni, mostach i silniku 
9.  Wymiana lamp przednich i tylnych 
10.Naprawa rozrusznika 
11.Wymiana oświetlenie obrysowego samochodu 
12.Wymiana przewodów paliwowych i hamulcowych 
13.Wymiana, malowanie tłumika 
 
 
 


