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  Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  w trybie przetargu nieograniczonego 

dla projektu pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” realizowanego przy 

współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Zielonej Górze. 

UMOWA DOSTAWY 

(wzór) 

 

zawarta w dniu ...................................... r. w ………………..…………… pomiędzy: 

 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławie z siedzibą w Sławie,   

 

NIP: 925-18-72-452, REGON: 971287188  

 

reprezentowanym przez: 

 

1. Mariusza Drogosza   -   Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 

2. Marcina Kajdę   -   Skarbnik  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 

…….. z siedzibą w ………………..,   

 

NIP                , REGON 

 

reprezentowaną przez: 

 

1. .....................................................   -   .............................................. 

2. .....................................................   -   .............................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej zwani łącznie „Stronami” lub oddzielnie 
„Stroną”. 
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Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

Przedmiot umowy współfinansowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  

 

§ 1. Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa jednego fabrycznie nowego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy (zwany dalej OPZ), wraz z Dokumentacją techniczną,  

2) udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na dostarczany samochód 
ratowniczo-gaśniczy, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

3) przeszkolenie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego.   

2. Dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy ma być zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego opisanymi w OPZ, fabrycznie nowy oraz wolny od praw osób 
trzecich.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy Wykaz sprzętu specjalistycznego, wymagający specjalnego 
mocowania, w jaki zamierza wyposażyć samochód ratowniczo-gaśniczy  
w celu odpowiedniego dostosowania samochodu i przygotowania mocowań 
pod wskazany sprzęt, w szczególności wykaz będzie obejmował następujące 
sprzęty:  

   
1.  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 
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Umieszczone  w  kabinie,  jeden   dla kierowcy i dowódcy w  zabudowie, na stelażu 
umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu.  

2.     

Wspornik LRS-C Szt. 1 

    

3.  Wąż tłoczny Ø75/20 z łącznikami, OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka 
gumowa) lub równorzędny o podobnych parametrach 

Szt. 10 

4.  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 

5.  Wąż ssawny 110/2,5 m Szt. 3 
Węże umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Taśma 
powinna być innego koloru dla każdego rozmiaru węży tłocznych.  Dodatkowo  taśma  powinna  być  
oznaczona  literą odpowiadającą rodzajowi łącznika. 

Węże tłoczne 42 i 75 powinny być umieszczone po jednej stronie pojazdu w 
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sąsiednich skrytkach. Węże tłoczne 75 powinny być umieszczone jak najniżej w skrytce. 
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6.  Przełącznik 110/75  2 

7.  Przełącznik 75/52  4 

8.  Przełącznik 52/25  1 

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

10.  Zbieracz 2x75/110  1 

11.  Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52   1 

12.  Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75  1 

13.  Łącznik kątowy 52  1 

14.  Łącznik kątowy 75  1 

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

 1 

16.  Prądownica wodna typu turbo PWT 52- Prądownica RB 101 EN lub 
równorzędny o podobnych parametrach 

 2 

Prądownice  wodne  turbo  powinny  być  umieszczone  w  korytkach  z możliwością 
łatwego dostępu. Nie wyżej niż 195 cm od powierzchni podłoża. Prądownice proste mogą być 
umieszczone na ścianie. 

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

 1 

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

 1 

19.  Wytwornica pianowa WP 400 z zaworem  1 

20.  Wytwornica pianowa WP 200 z zaworem  1 

21.  Smok pływający AMPHIBIO  1 

22.  Wąż do poboru środka z zewnątrz   1 

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

24.  Klucz do hydrantów podziemnych   1 

25.  Klucz do hydrantów nadziemnych wielofunkcyjny   1 

26.  Klucz do łączników   2 

27.  Klucz do pokryw studzienek   2 

28.  Myjka do węży 110,75,52  1 

29.  Zasysacz  liniowy Z-8  1 

30.  Wysysacz  1 

31.  Wanna wychwytana składana    1 

32.  Linka asekuracyjna do linii ssawnych   1 

33.  Zestaw poduszek wysokociśnieniowych kpl 1 

34.  Siodełko wężowe   2 

35.  Linka strażacka ratownicza 20m  1 

36.  Linka strażacka ratownicza 30m  1 

37.  Pilarka ratownicza o mocy min  4,4 kW, Stihl MS 461 R lub równorzędna o 
podobnych parametrach 

 1 

38.  Zwijadło do węży  1 

39.  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 

40.  Detektor mobilny do amoniaku  1 

41.  Detektor prądu przemiennego AC HotStick lub równorzędny o podobnych 
parametrach 

szt 1 
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42.  Detektor wielogazowy ALTAIR 4X który mierzy O2, H2S, CO i gazy palne lub 
równorzędny o podobnych parametrach. Trwała obudowa zapewniająca 
odpornością na upadek na podłoże betonowe z wysokości 6 m. Z dużymi 
przyciskami i wyświetlaczem o wysokim kontraście. 

szt 1 

43.  Pilarka ratownicza M18 Kpl. 1 

44.  Wspornik LRS120 Szt. 1 

Zestaw narzędzi hydraulicznych  elektrycznych zasilanych akumulatorowo w skład zestawu 
wchodzą: nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, dodatkowe wyposażenie. 
Zestaw ten umiejscowiony po lewej stronie w skrytce zaraz za kabiną na tacy wysuwanej lub 
według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę. 
Dodatkowy osprzęt do zestawu narzędzi umiejscowiony w niewielkiej odległości od 
umiejscowienia zestawu według ergonomii. 
45.  Elektryczne nożyce hydrauliczne Lukas eDRAULIC2 S 700 E2  

Wymiary: dł. x szer. x wys.:953 x 295 x 255 mm 
Waga:22,8 kg 

kpl 1 

46.  Elektryczny rozpieracz ramieniowy Lukas eDRAULIC2: SP 555 E2  kpl 1 

47.  Elektryczny rozpieracz kolumnowy Lukas eDRAULIC2: R421 E2 E2  
Długość w stanie złożonym: 597 mm 
Długość w stanie rozłożonym: 1347 mm 
Wymiary: szer. x wys.: 135 x 313 mm 
Waga ok.: 19 kg (bez akumulatora) 

kpl 1 

48.  Zestaw 3 baterii  
Ładowarki do baterii  szt. 2 
Zasilacz do kontaktu szt.2 

kpl 1 

49.  Mata wielofunkcyjna dedykowana do serii narzędzi hydraulicznych Szt. 1 

50.  Zestaw pokrowców ochronnych duży kpl 1 

51.  AIR BAG 1  1 

52.  AIR BAG 2  1 

53.  Zestaw do wyważania drzwi HTS90/LSH4 kpl 1 

54.  Zastaw do szybkiej stabilizacji SW350  4 

55.  Podpora do stabilizacji STABILIFT  2 

56.  Uprząż asekuracyjna skill  2 

57.  Lanca gaśnicza 300mm z zaworem  1 

58.  Lanca gaśnicza 180mm z zaworem  1 

59.  Zestaw lanc  kpl 1 

60.  Pakiet wężowy kpl 1 

61.  Zestaw interwencyjny SETOFIRONS kpl 1 

62.  Turbopompa  1 

63.  Kamera termowizyjna  1 

64.  Drabina teleskopowa  1 

65.  Urządzenie PRT kpl 1 

66.  Młot SLL-8-24 HM  1 

67.  Topór PAL-8  1 

68.  LEADER STRIKE  1 

69.  Bosak dielektryczny LEADER teleskopowy  1 

70.  Młoto wiertarka makita DHR264PT4 kpl 1 
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Wykonawca wykona i zamontuje uchwyty do mocowania  sprzętu wg standardu 
GBA2/16 w wersji obowiązującej na dzień podpisania umowy oraz wykona i 
zamontuje uchwyty do mocowania innego dodatkowego sprzętu wskazanego w 
Wykazie sprzętu specjalistycznego. 

4. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, przekaże 
Zamawiającemu zestawienie wskazujące na producenta i model następującego 
wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego: 

71.  Drabina aluminiowa z podporami typ ZS-2100/3 
72.  Turbowentylator oddymiający RAMFAN 

Model  EFC150 
Wydajność 7,580 m3/h 
4,6m z 1 zgięciem 90 stopni 5,404 m3/h 
Waga 25 kg 
Wymiary ( wys./dł./gł.) 48*46*32 cm 
Natężenie dźwięku 90.2dB@1m 
Silnik 1,5KM/1.1KW 
Prąd – rozruch 230V: 40A 
            Praca 230V : 8A 
 

73.  Hełm Rosenbauer Heros – Titan z kamerą termowizyjną 
Kolory: jaskrawy żółty 
Wyposażenie dodatkowe: 
-Adaptery zewnętrznego mocowania mase 
-Latarka LED Ex 
-Naklejki odblaskowe czerwone 
-Okulary/gogle przyciemniane 
-Przyłbica główna, pozłacana (zamiast standardowej) 
-Pełna osłona karku, model Holland 
-Kamera termowizyjna do Heros-titan 

74.  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. 

Umieszczone  w  zabudowie pożarniczej,  jeden   dla kierowcy i dowódcy w  zabudowie, na stelażu 
umożliwiającym założenie go bezpośrednio na plecy z poziomu gruntu.  

mailto:90.2dB@1m
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75.  Butla kompozytowa  do aparatu oddechowego o pojemności 6,9l/300 bar 
dopasowana do aparatów powietrznych przedstawionych w pkt. 1 wykazu - 
zapas  
Butle zapasowe umieszczone w skrytce wraz z aparatem ODO kierowcy i dowódcy w 
uchwytach zamocowanych na stałe, zabezpieczone przed przemieszczaniem się . 
Uzgodnienia zamawiającym 

76.  Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm 
77. Parawan rozkładany 

* Stelaż - kompozyt 
* Wodoodporność [mm]: 5000 
* Cztery segmenty 
* Wymiary segmentu:  1,80 x 1,80 m 
z taśmami odblaskowymi i napisem Straż kolor czerwony 
* Wymiary po spakowaniu [cm] :  22 x 22 x 130   

77.  Siekiera 1,5 kg z trzonkiem odpornym na złamania  
78.  Gaśnica dla straży pożarnej proszkowa min. 6 kg 
79.  Koc gaśniczy  
80.  Sito kominowe 
81.  Ubranie chemiczne lekkie 
82.  Spodniobuty PROS MAX S5 
83.  Składany wózek posypowy do wszystkich standardowych rodzajów sorbentu 

o pojemności min. 65 l. Wymiary po złożeniu (wys. x szer. x dł.) 620 x 190 x 
750 mm, EccoTarp SDC 03 lub równorzędna o podobnych parametrach 

84.  Agregat prądotwórczy trójfazowy mocy min. 3,5 kW o napędzie 
spalinowym (stopień ochrony IP 23) Urządzenie wyposażony jest min. w 
jedno gniazdo trójfazowe 400V 16 A oraz dwa gniazda jednofazowe 230V 16 

85.  Motopompa pływająca Niagara mini 
86.  Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na 

zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)  
87.  Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na 

zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) 
88.  Taśma ostrzegawcza (rolka – 500 m)  
89.  Pachołek składany wys. 45 cm z wewnętrznym światełkiem ostrzegawczym 
90.  Mostek przejazdowy Zestaw aluminiowych mostków przejazdowych 

 Dönges lub równorzędna o podobnych parametrach 
91.  Wyciąg linowy 3200 kg 
92.  Lampy błyskowe dwubakteryjne 
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93.  Zestaw 6 sztuk dysków sygnalizacyjnych M - Flare kolor niebieski, wersja 
akumulatorowa lub równoważne o podobnych parametrach  
9 różnych trybów pracy 
Wyposażone w magnes do szybkiego i bezpiecznego mocowania 
Obudowa odporna na ochlapanie 
Odporne na wstrząsy 
Czas pracy w zależności od trybu nawet do 100 godzin 
Zasilane za pomocą akumulatora litowo – jonowego 
Średnica 10,5 cm 
Wysokość 3,5 cm 
Waga 230 g 
Temperatura pracy od -20° C do +57° C 
Rodzaj ładowania 12/24/230 V 
Zestaw zawierający walizkę transportową wraz z ładowarkami 
Przewidzieć możliwość ładowania zestawu w miejscu przeznaczonym do przewożenia w/w zestawu 
dysków sygnalizacyjnych 

94.  Znak ostrzegawczy „wypadek drogowy” 
95.  Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 
96.  Megafon przenośny 
97.  Peli model 9430 rals żółty plus plecak czarny do rals 9430 
98.  Pirometr graficzny Flir TG 165 
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99.  Zestaw ratowniczy R1 w plecaku Med Pack dla Straży Pożarnej  
 
Zestaw ratowniczy R1 powinien zawierać min. Poniżej wymienione 
wyposażenie , oraz inne ale zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego 
PSP dot. Ratownictwa medycznego: 
Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, 
Zestaw ratunkowy rurek LTD 
Detektor CO2 Easy Cap II 
Ssak Res-Q-Vac mechaniczno-ręczny 
Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 5 
Maska silikonowa, dwuczęściowa nr 3 
Worek samorozprężalny dla dorosłych RESCUE 7 
Worek samorozprężalny dla dzieci 
Maska silikonowa, jednoczęściowa nr 2 
Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S”DAR 
Reduktor Mediselect II O2, REN 
Maska do tlenoterapii dla dorosłych 
Maska do tlenoterapii dla dzieci 
Przewód tlenowy niezałamujący się 10,5mButla 2,7l Luxfer aluminiowa z 
zaworem 
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych 
Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci 
Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej 
Opatrunek indywidualny wodoszczelny typ W 
Kompres gazowy jałowy 9cm x 9cm 
Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 
Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2 
Opaska opatrunkowa dziana 4m x 5cm 
Opaska opatrunkowa dziana 4m x 10cm 
Chusta trójkątna 
Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 10cm 
Opaska opatrunkowa elastyczna 5m x 12cm 
 Siatka opatrunkowa Codoteks nr 2 (palec, dłoń) 
Siatka opatrunkowa Codoteks nr 3 (dłoń, stopa) 
Siatka opatrunkowa Codoteks nr 6 (głowa, ramię) 
Przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 
Zestaw opatrunków hydrożelowych Water Jel PSP 
Opatrunek wentylowy ACS 
Taktyczna opaska uciskowa CAT 
Aparat do płukania oka z bocznym odpływem 
Nożyczki do cięcia bandaży Medline 
Okulary ochronne 
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 
0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250ml 
Folia izotermiczna BodyTerm 
Folia do przykrycia zwłok 
Worek foliowy na amputowane części ciała, z zamknięciem strunowym 
Płyn do dezynfekcji skóry AHD 2000 Rękawice nitrylowe 
Worki na odpady 
Plecak MED PACK PSP R1 z materiału codura odpornego na wilgoć 
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Deska ortopedyczna Ultra Vue 18′ Stabilizator klockowy głowy 
Pasy z zapięciem karabińczykowym, kpl. 4 kolory 
 

 

 

5. W toku realizacji umowy Strony uzgodnią termin szkolenia, z zastrzeżeniem, iż 
szkolenie o którym mowa w ust. 1 pkt 3) zostanie przeprowadzone nie później 
niż w dniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2. Szkolenie 
zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca oświadcza, że:  

a) samochód będący przedmiotem umowy jest samochodem fabrycznie 
nowym, nie posiada wad i jest zdatny do pełnienia funkcji wozu 
strażackiego, 

b) nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest samochód, 

c) samochód nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 2. Termin realizacji i zasady odbioru  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zastrzeżeniem 
poniższych terminów: 

1) pierwszy etap - odbiór techniczno-jakościowy, nastąpi w terminie do  miesięcy 
od daty podpisania umowy, tj. do dnia …….. 

2) drugi etap – odbiór końcowy, nastąpi w terminie do 5 dni od daty odbioru 
techniczno – jakościowego. Do dnia etapu końcowego Wykonawca 
przeprowadzi także szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3), 

3) odbiór końcowy jest równoznaczny z przekazaniem samochodu 
Zamawiającemu. 

2. Odbiory będą prowadzone przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 
w obecności wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy. 

3. O gotowości dokonania odbioru techniczno-jakościowego Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed jego planowanym 
terminem.  

4. Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego samochodu po uprzednim 
powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru samochodu. 
Odbiór techniczno-jakościowy polega na sprawdzeniu kompletności samochodu, 
zgodności z OPZ, sprawdzenie funkcjonowania samochodu, odbędzie się  
w siedzibie Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru techniczno-jakościowego 
zostanie spisany protokół podpisany przez Strony umowy potwierdzający, że 
samochód posiada wymagane parametry określone w OPZ. Wzór protokołu 
odbioru techniczno-jakościowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru techniczno-
jakościowego Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie 
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wskazanym przez Zamawiającego w protokole o stwierdzonych usterkach, jednak 
nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego. 

6. W terminie do 5 dni od dnia odbioru techniczno-jakościowego zostanie dokonany 
odbiór końcowy w siedzibie Wykonawcy. W czasie odbioru końcowego 
Wykonawca dokona przymiarki sprzętu do zamontowania zgodnie z wykazem  
o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, jak również dokona zindywidualizowania 
uchwytów na w/w sprzęt. Z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie 
spisany protokół podpisany przez Strony umowy. Podpisanie protokołu odbioru 
końcowego samochodów nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do 
zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad  
i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru 
techniczno-jakościowego. Protokół odbioru końcowego zawiera informacje na 
temat odbytego szkolenia. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszej umowy. 

7. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

8. Samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany Zamawiającemu z pełnym 
zbiornikiem paliwa. 

9. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji  
i ubezpieczenia samochodu przez Zamawiającego. W przypadku gdy podczas 
rejestracji lub ubezpieczenia samochodu okaże się, że brakuje jakiegokolwiek 
dokumentu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie go dostarczyć. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację techniczną w języku 
polskim, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy Zawartość 
dokumentacji technicznej, najpóźniej w terminie odbioru końcowego. 

11. Odbiór pojazdów odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  

12. Zamawiający zastrzega prawo pozostawienia samochodu ratowniczo-gaśniczego 
do dnia jego przekazania w siedzibie Wykonawcy na jego koszt 
i odpowiedzialność. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej umowy. 

13. Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego - po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu, wykonanie zdjęć w trakcie produkcji pojazdu ratowniczo 
gaśniczego. 

 

§ 3. Podwykonawstwo  

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i 
zaniechania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania 
części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania i zaniechania  podwykonawców i ich pracowników jak za własne. 

  

§ 4. Odpowiedzialność Stron oraz kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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1) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,3 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy, 
do 20 dni włącznie, 

2) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) lub 3) 
umowy, do 10 dni włącznie, 

3) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej samochodu ratowniczo-
gaśniczego,   

4) Karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 
00/100 groszy) za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedostarczenia 
Dokumentacji technicznej,   

5) Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za nieprzeprowadzenie szkolenia, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy. 

2. Karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą dobę  opóźnienia w stosunku 
do terminu określonego w § 5 ust. 2.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 
zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 145 ustawy oraz art. 610 i 611 
Kodeksu cywilnego. (tj. Dz.U z 2016.380 z późn. zm). 

4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) W razie stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego lub 
końcowego istotnych wad, nie dających się usunąć, 

b) W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 
pkt 1) umowy o ponad 20 dni.  

c) W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 
pkt 2) lub 3) umowy o ponad 10 dni.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 
powinno być złożone w terminie 10 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 
informacji uzasadniających odstąpienie od umowy. Złożenie oświadczenia o 
odstąpieniu nie wymaga złożenia wcześniejszego wezwania do prawidłowego 
wykonywania umowy. 

7. Kary umowne mogą podlegać potrąceniu przez Zamawiającego lub są płatne  
w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych. 
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§ 5. Gwarancja, rękojmia  

1. Wykonawca wraz z samochodami ratowniczo-gaśniczymi przekaże 
Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji jakości na 
warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie, oraz udziela rękojmi na 
przedmiot umowy. 

2. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  na 
piśmie lub mailowo (bez zachowania konieczności zachowania formy 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
ważnym certyfikatem kwalifikowanym), jednocześnie podając miejsce oględzin 
mających na celu jej stwierdzenie. Wykonawca dokona oględzin, w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie do 5 dni od dnia 
zgłoszenia. Do okresu przeznaczonego na dokonanie oględzin i okresu ich 
naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. W wyniku dokonania 
oględzin, w tym samym dniu sporządzony zostanie protokół, w którym również 
ustalony zostanie termin usunięcia wad. 

3. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 nie może być dłuższy niż 14 dni 
od dnia zgłoszenia.  

4. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

5. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane 
będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na 
koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez 
względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca  
odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić 
usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji. 

7. Gwarancja i rękojmia dla samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi 
……………. lata/lat,  liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru 
końcowego.  

8. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu 
lub podzespołu pojazdu, którego niesprawność wynika w szczególności z wady 
wykonawczej lub montażowej w procesie produkcyjnym 

9. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje cały samochód ratunkowo-
gaśniczy ze wszystkimi jego stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne 
takie jak elementy układu zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy 
układu przeniesienia napędu, elementy układu wydechowego, a także na powłokę 
lakierową oraz na perforację korozyjną., również w przypadku jeśli gwarancja 
udzielona Wykonawcy przez producentów lub poddostawców elementów jest 
krótsza, niżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu na samochód. Natomiast 
jeżeli gwarancja udzielona przez producentów lub poddostawców elementów jest 
dłuższa niżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
samochód, wówczas Zamawiający może jej dochodzić bezpośrednio u 
producentów lub poddostawców elementów, w tym celu Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez 
producentów lub poddostawców elementów.  
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10. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy 
gwarancyjnej są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji. 

11. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują niezależnie od wykonanego przebiegu 
kilometrowego samochodu. 

13. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji  
niezgodnej z dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu,  zdarzeń 
wynikłych z działania Siły wyższej lub innych zdarzeń losowych.  

14. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu 
podczas eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry 
przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, oraz materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak: wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny, a w tym 
szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy. 

15. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w 
pełnych dobach od momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu samochodu do 
eksploatacji. 

16. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania 
przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można 
usunąć w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenie dokonuje się na koszt 
Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji 
niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów. 

 

§ 6. Wynagrodzenie oraz zasady płatności za dostawę  

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi                  
zł brutto  (słownie:                     ), stawka podatku VAT ….%.  

2. Faktura VAT będzie wystawiona na: 

Nazwa Zamawiającego 

Adres  

NIP  

3. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego:  

numer: 17 8669 0001 0093 0974 2000 0001 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy:  

numer:  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie Protokołu odbioru końcowego.  

6. Terminy płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty związane z dostarczeniem 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, gwarancji, szkolenia.  

 

§ 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem". 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie …………………………………….. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia brutto ustalonej w § 6 ust. 1 
niniejszej Umowy, czyli: …………… zł (słownie:                        ).  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu 
zagwarantowanie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, 
wynikających z niniejszej Umowy, oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady w przypadku kiedy Wykonawca nie dokona w terminie 
zapłaty kary umownej po wezwaniu go przez Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 
za należycie wykonane.  

6. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

§ 8. Zasady komunikowania się Stron 

1. Każda ze Stron wskaże imię i nazwisko, nr telefonu i faksu oraz adres e-mail swoich 
Przedstawicieli w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zmiana osób będących 
Przedstawicielami Stron, wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany 
umowy.  

2. Wykonawca wskaże Zamawiającemu adres e-mail, funkcjonujący 24 godziny na 
dobę i 7 dni w tygodniu dla potrzeb realizacji postanowień udzielonej gwarancji.   

3. Przedstawiciele będą upoważnieni do podejmowania czynności związanych 
z realizacją umowy.  

4. Przedstawiciele nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby 
zobowiązania Stron wynikające z umowy, a w szczególności nie są umocowani do 
dokonywania zmian umowy. 

5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia 
Przedstawicieli dotyczące realizacji umowy powinny być dokonane na piśmie  
i przesłane za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem lub w formie 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
ważnym certyfikatem kwalifikowanym.   

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu 
swojej siedziby i danych Przedstawicieli. 

7. Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli jest przyjęte bezpośrednio 
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lub dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej za 
potwierdzeniem odbioru. 

8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje ten skutek, że pismo 
wysłane na dotychczasowy adres Strony uznaje się za doręczone. 

 

§ 9. Rozwiązywanie sporów 

1. Strony będą dążyć do rozwiązywania sporów w drodze wzajemnych uzgodnień. 

2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spór poddadzą pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. Zmiany Umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy  
w następującym zakresie i przy następujących warunkach: 

1) Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w OPZ (załącznik nr 1 do 
Umowy) jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika: 

a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących,  
przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę, 

b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub 
ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów  
i urządzeń, których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane 
przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie 
Wykonawcy nie może ulec zmianie. 

2) Zmiany w zakresie Dokumentacji technicznej, jeżeli będzie to niezbędne dla 
zapewnienia należytego wykonywania usług utrzymania pojazdów,  

2. Zmiany Umowy następują po spisaniu przez strony protokołu uzgodnień. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego siedziba znajduje się za 
granicą, umowa i wszelka korespondencja związana z realizacją umowy zostanie 
sporządzona i będzie prowadzona w języku polskim.  

3. Strona powołująca się na Siłę wyższą ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie 
drugą Stronę w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności. 

4. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu 
realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji co do których Zamawiający 
ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, 
publiczną. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 
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jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

6. Integralne składniki umowy stanowią: 

 

 

Załącznik nr 1  Opis Przedmiotu Zamówienia  

 Załącznik nr 2  Zawartość dokumentacji technicznej 

 Załącznik nr 3  Kopia/skan Formularza Oferty Wykonawcy   

 Załącznik nr 4  Protokół odbioru techniczno-jakościowego (projekt)  

 Załącznik nr 5  Protokół odbioru końcowego (projekt) 

Załącznik nr 6  Protokół przekazania (projekt) 

 

 
  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

…………………………….                                                ……………………………. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik Nr 2 do Umowy  

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (najpóźniej w terminie odbioru końcowego): 
 
1. Dokumenty dla samochodu ratowniczo-gaśniczego:  

a) instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,  
b) książka gwarancyjna w języku polskim, z zapisami zgodnymi z 

postanowieniami umowy, dla poszczególnych sprzętów 
posiadających gwarancję producenta,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa 
dopuszczenia dla przedmiotu umowy (pojazd oraz wyposażenie) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 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. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), 

d) dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu jako samochód 
specjalny pożarniczy, 

e) wykaz dostarczonego sprzętu zamontowanego w pojeździe, 
stanowiącego wyposażenie pojazdu, 

f) wyciąg ze świadectwa homologacji. 
g) wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Oraz wszelką inną dokumentację wymaganą prawem do prawidłowego użytkowania 
przedmiotu zamówienia 
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Załącznik Nr 3 do Umowy  

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY (kopia/skan) 
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Załącznik Nr 4 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
TECHNICZNO – JAKOŚCIOWEGO   

(projekt – dla każdego pojazdu osobno) 
 
Sporządzony w dniu ……………… w …………………………….……………….  
 
Samochód ratowniczo – gaśniczy nr fabryczny ….….……  
 

• Przedstawiciele Zamawiającego:  
…………………………………;  
…………………………………;  
 

• Przedstawiciele Wykonawcy: 
…………………………………;  
…………………………………;  
 
Dokonali/nie dokonali odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego nr fabryczny………. 
wykonanego na podstawie Umowy Nr ……………….….. zawartej w dniu 
……………………. przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Komisja w składzie: 
 
1. Przewodniczący ………………………………………………. 
2. Członek   ……………………………………………… 
3. Członek   ……………………………………………… 
Pojazd został zgłoszony do odbioru w dniu …………  pismem ……………..,  
Odbiór prowadzono w ………………….…………………………………………….. .  
Wykonawca oświadcza, że konstrukcja i parametry spełniają wymogi obowiązujących 
norm i przepisów.   
(Inne) 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
  

Lp. 

Nazwa 

przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jedn. 

miary 
Ilość Nr seryjny 

Wartość [zł] 

brutto 

Dokumentacja techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo jakości 
Uwagi 

1    
nr VIN 

…………………. 
  

…
…

…
…

…
…

…
…

…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

 
 
Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 
• Tak* 
• Nie* – zastrzeżenia: 
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Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy / usługi z parametrami / 
funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie: 
• Zgodne* 
• Niezgodne* – zastrzeżenia:   
 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową* 
• Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia: 
 
Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* - zastrzeżenia: 
 
Uwagi: brak 
 
 
Część IV 
Ustalenia końcowe. 
1. Wykonawca oświadcza, że samochód został wykonany zgodnie z umową 

…………………….. oraz OPZ, jest kompletny, sprawny, został należycie wykonany 
i jest zdolny do użycia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. Wraz z odbieranym samochodem Wykonawca dostarczył następujące dokumenty  
i urządzenia: 
a) ………….…….  
b) ………….……. 
c) ………….……. 

3. (Inne) 
………………………………………………………………………………………………. 

4. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 
 

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



 

 

 

Załącznik Nr 5 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
(projekt – dla każdego pojazdu osobno) 

 
Sporządzony w dniu ……………… w …………………………….……………….  
 
Samochód ratowniczo – gaśniczy nr fabryczny ….….……  
 

• Przedstawiciele Zamawiającego:  
…………………………………;  
…………………………………;  
 

• Przedstawiciele Wykonawcy: 
…………………………………;  
…………………………………;  
 
Dokonali/nie dokonali odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego nr fabryczny………. 
wykonanego na podstawie Umowy Nr ……………….….. zawartej w dniu 
……………………. przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
Komisja w składzie: 
 
1. Przewodniczący ………………………………………………. 
2. Członek   ……………………………………………… 
3. Członek   ……………………………………………… 
 
Pojazd został zgłoszony do odbioru w dniu …………  pismem ……………..,  
 
Przedmiotem odbioru faktycznego w ramach umowy nr ………………………. z dnia 
…………… jest dostawa …………. samochodów ………………………………... 
 

L

p. 

Nazwa przedmiotu 

dostawy/usługi 

Jedn 

miary 
Ilość Nr seryjny 

Wartość 

[zł] brutto 

Dokumentacja techniczna/instrukcja 

obsługi/świadectwo jakości 
Uwagi 

1 

……………………. 

 

  

nr VIN 

……………………… 

  

…
…

…
…

…
…

…
…

 

 

 
Ustalenia 
1. Nie stwierdzono ubytków, uszkodzeń lub jakiejkolwiek innej szkody powstałej  

w czasie dostarczania. 
2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu wymaganą dokumentację  

w liczbie i terminach przewidzianych Umową. 



 

3. Na podstawie niniejszego protokołu Zamawiający przejmuje samochód ratowniczo-
gaśniczy na własność.  

4. Zamawiający korzysta z prawa pozostawienia samochodu ratowniczo-gaśniczego 
do dnia jego przekazania w siedzibie Wykonawcy na jego koszt i odpowiedzialność.  

5. Samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie dostarczony do …………………………… 
w dniu ………………………… w celu przekazania Zamawiającemu. 

6. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę.  

7. Strony potwierdzają stan licznika samochodu ratowniczo-gaśniczego wynoszący 
…………… km. 

8. (Inne) 
……………………………………………………………………………………………… 

9. Ustalenia w zakresie szkoleń. 
Szkolenie odbyło się w dniu ………… w wymiarze godzin ………  
Ilość przeszkolonych  osób  ……… 

10. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

11. Końcowy wynik odbioru: 
Pozytywny* 
Negatywny*  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 
 

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

*niepotrzebne skreślić 
  



 

Załącznik Nr 6 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

(projekt – dla każdego pojazdu osobno) 

W nawiązaniu do protokołu z dnia ……………………… (umowa dostawy nr 

………………………………..z dnia ……………………….) potwierdzenie przekazania 

pojazdu  ……………………… marki ……………………… .   

Jednocześnie potwierdzamy kompletność  oraz brak uszkodzeń pozostawionego w 

depozycie sprzęt 

 

………………………….dnia: ………………………………… 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 
 

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


