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Baboszewo, dnia 20 wrzesnia 2018 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZamawiajlJcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawc6w do zlo:i:enia oferty na dostaw~ 
wyposa:i:enia i sprz~tu ratownictwa dla jednostek asp z terenu Gminy Baboszewo. 

1. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJi\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDIYIIOT ZAMOWIENIA: 
Dostawa wyposa:i:enia i sprz~tn ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo. 

Zadanie wsp6ifinansowane ze srodk6w Funduszu Sprawiedliwosci, kt6rego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwosci. 

Z uwagi na wartosc zamOWlema nie przekraczajilcil wyrazonej w zlotyeh r6wnowartosci kwoty 30.000 euro 
post<aJowanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

Zam6wienie prowadzone jest w trybie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej i tablicy ogloszen 
Zamawiajileego oraz skierowania zaproszenia do zlozenia oferty co najmniej do 3 Wykonawc6w. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
2.1.1.Przedmiot zam6wienia obejmuje dostaw~ nast<aJujilcego wyposazenia i sprz~tu ratownietwa, niezb~dnyeh do 
udzielania pomoey poszkodowanym bezposrednio na rniej seu popelnienia przest~pstwa: 

1) pila ratownieza do szyb klejonyeh - 2 sz1.; 

2) nozyee hydrauliczne do ci~eia pedal6w - 1 sz1.; 

3) oslona zabezpieezaiilea poszkodowanego - 2 sz!.; 

4) detektor napi"eia - 5 sz1.; 

5) sprz~t do oznakowania terenu akcji - 4 kp1.; 

6) bosak dielektryczny - 4 sz1.; 

7) detektor jednogazowy - 1 sz!.; 

8) detektor wielogazowy - 2 sz!.; 

9) latarka akumulatorowa - 1 sz!.; 

10) Automatyczny Defibrylator Zewn~trzny (ABD) - 1 sz!. ; 

11) zestaw w,<zy hydraulicznyeh - 1 kp1.; 

12) parawan do oslony rniejsca wypadku i zaslaniania ofiar wypadk6w - 1 szt.; 



13) przenosny zestaw oswietleniowy - 1 szt.; 

14) agregat pr~dotworczy - 2 szt.; 

15) zbijak do szyb hartowanych - 1 szt.; 

16) noz do pasow - 1 szt.; 

17) zestaw ratownictwa medycznego Rl - 1 kpl. 

2.1.2. Szczegolow~ charakterystyk" wyposazenia i sprz"tu ratownictwa zawiera zal~cznik ur 3.1 - dla cz"sci 
pierwszej zamowienia oraz zal. 3.2. dla cZQsci drugiej zamowienia. 

2.1.4.Wykonawca zobowiElzuje siQ dostarczyc we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedmiot zamowienia pod 
adres wskazany przez Zamawiaj~cego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. 
W przypadku uszkodzen ponosi peln~ odpowiedzialnosc za powstale szkody. 
2.1.5.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl"dem Zamawiaj~cego za wady przedmiotu zamowienia zmniejszaj~ce 
jego wartosc lub uzytecznosc i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiElzuje siQ do ich 
pokrycia. 
2.1.6.W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone wyposazenie i sprz"t ratownictwa jest uszkodzony, posiada wady 
uniemozliwiaj~ce uzywanie, a wady i uszkodzenia te nie powstaly z winy zamawiaj~cego lub nie spelniaj~ wymagan 
zamawiaj~cego okreslonych w zapytaniu lub dostarczone produkty nie odpowiadaj~pod wzglQdemjakosci, tTWalosci, 
funkcjonalnosci oraz pararnetrow tecbnicznych Wykonawca wymienije na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt. 
2.1.7.W przypadku stwierdzenia ww. okolicznosci w trakcie trwania czynnosci odbiorowych Zamawiaj~cy rna 
prawo odm6wic odbioru takiego wyposazenia, a Wykonawca wymienije na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt. 
2. 1.8.Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt zamowienia, w tym zajego przebieg oraz tenninowe wykonanie, 
jakosc, zgodnosc z warunkami tecbnicznymi, jakosciowymi i obowiElzuj~cymi w tym zakresie przepisami. 
2.1.9.Wymagany minimalny tennin gwarancji i r"kojmi na dostarczone produkty - 12 miesi"cy od daty odbioru przez 
Zamawiaj~cego. 

2.1.10.Nomenklatura wg Wsp61uego Siownika Zamowieit CPV: 
35112000 -2 sprz<:t ratunkowy i awaryjny 
35112100 -3 sprz"t bezpieczenstwa 

3.W ARUNKI UDZIALU W POST.F;POW ANIU : 
Zamawiaj~cy nie precyzuje warunk6w udzialu w post@owaniu. 

4.KRYTERIUM OCENY OFERT (dotyczy wszystIdch cz~sci) : 
Cena przedmiotu zam6wienia - 100% 
Zamawiaj ~cy oceni oferty odrQbnie dla kazdej cZQsci zam6wienia. 

5. TERMIN SKLADANIA OFERT: 
Oferty nalezy sldada6 do dnia 28 wrzeSnia do godziny 11:00 

6. IVIIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT: 
1) Oferty mozna skladac: 

a) przesylk~ pocztow't, kuriersk~ lub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladac w Urz"dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9 A 

Kopert" nalezy opisac nast@uj~co: 
Oferta na zadanie pod nazw'!: Dostawa wyposazenia i sprz~tu ratowuictwa dla jeduostek OSP z terenn 
Gminy Baboszewo ............ Nie otwierac przed dniem 28 wrzesuia 2018 r. godz. 11:05". 

Na kopercie opr6cz opisujak wytej naleiy umiescic nazw? i adres Wykonawcy. 

b) poczt~ elektroniczn~. 
Oferty w fonnie elektronicznej nalezy wysylac na adres: zp@gminababoszewo.pl W tresci tytulu wiadomosci 
e-mail nalezy wpisac: Oferta ua zadanie pod uazw'!: Dostawa wyposazenia i sprz~tn ratownictwa dla 

jednostek OSP z terenn Gminy Baboszewo. 
Cz~sc/cz~sci .... Nie otwierac przed dniem 28 wrzesnia 2018 r. godz. 11:05". 

2) Oferty zlozone po godz. 11 :00 bez wzglQdu na formQ zlozenia zostan~ zwr6cone z odpowiedni~ adnotacj~. 



7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowae w terminie do 14 dni od dnia poclpisania umowy. 

8. Informacj~ na temat zakazu powi,!zan osobowycb lub kapitalowych: 
W celu unikni<;cia konfliktu interesaw zamowienie nie moze bye uclzielone podmiotom powiflzanym osobowo lub 
kapitalowo z Zamawiaj'lcym. 
Przez powi'lzania kapitalowe lub osobowe rozumie si" wzajemne powi'lzania mi<;dzy Zamawiaj'lcym lub osobami 
upowaznionymi do zaciqgania zobowi'lzan w imieniu Zamawiaj'lcego lub osobami wykonuj'lcymi w imieniu 
Zamawiaj'lcego czynnosci zwi'lzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawc'l., polegaj'lce w szczeg61nosci na: 
a) uczestniczeniu w sp6lee jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz'ldzaj'lcego, prokurenta, pe!nomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi'lzku malzenskim, w stosunkn pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunkn 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiaclczenie wykonawca sklacla w ofercie. 

9. Okreslenie warunkow istotnych zmian umowy zawartej w wynilm przeprowadzonego post~powania 
o udzielenie zamowienia, 0 i1e przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy: 
9.1. Dopuszczalne S'l nast@uj'lce przypadki i warunki zmiany umowy: 
9.2.1. zmniej szenie zakresu przedmiotu zarnowienia, gdy j ego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy 
w interesie Zamawiaj'lcego w granicach uzasadnionego interesu Zarnawiaj'lcego, 
9.2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwi'lzku z okolicznosciami wymienionymi w plet 2.1. 
w zakresie nie powoduj'lcym zwi"kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, 
9.2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwi'lzku ze zmian'l wysokosci podatku VAT w przypaclku zmiany 
przepisow, 
9.2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku: 
9.2.4.1. gdy wykonanie zan10wienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zarnawiaj'lcego 
w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'lcego w tym rowniez skrocenie terminu realizacji umowy, letare 
mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod'l obu Stron umowy, 
9.2.4:2. z powodu dzialania sily wyzszej, lmiemozliwiaj'lcej wykonanie dostawy w okreslonym pierwotnie 
terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni"cia skutkow tego dzialania, 
9.2.5. Mozliwose zmiany dostawy sprz"tu na sprz"t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 
przypadku gdy: 
9.2.5.1. sprz<;ty obj"ty zamowieniem zostal wycofany z proclukcji i zast'lPiony innym 0 parametrach nie nizszych 
niz wymagany przez Zamawiaj'lcego. 
9.3. Zmiany umowy wymagaj'l pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 
niewaznosci. 

10. Oferty cz~sciowe. 
10.1. Zamawiaj'lcy przewiduj e mozliwose skladania ofert cZ<;Sciowych: 
cz,<se 1 - Wyposazenie i sprz<;t ratownictwa, 
cz<;se 2 - Nozyce hydrauliczne i zestaw w'(zy hydraulicznych. 

11.Brak zaoferowania wyceny choeby jednej pozycji, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmowae wszystkie 
elementy wynikaj'lce z prawidlowej realizacji zamowienia. Do fOffi1ularza oferty nalezy dol'lczye kalkulacj" cenow'l 
sporz'ldzon'l na podstawie opisu przedmiotu zamowienia. 
13.1. W przypadku wyst'lPienia pytan do zapytania ofertowego mozna je kierowae mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl i urzacl@gminababoszewo.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Zbigniew Sulinski tel. 23 6611091 w. 41, email. 
zp@gminababoszewo.pl, [aks 236611071. 
13.2. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed llplywem terminu sklaclania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj'lcy przedluza lennin skladania ofert 0 czas niezb<;dny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeze1i jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
13.3. Trese pytan dotycz'lcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnienimni zarnawiaj'lcego publikowana b"clzie w 
bazie konknrencyjnosci. 



14. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzEldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r, w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiElzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogolne rozporzEldzenie ° ochronie 
danych) (Dz, Urz, UE L 119 z 04,05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj", ze: 

administratorem PanilPana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiajElcegol jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 
dzialajElcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r, zawartej z GminElBaboszewo, 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b"dEl na podstawie art, 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiij;Zanym z 

post«powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6,5,2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b"dEl osoby lub podmioty, kt6rym udost«pniona zostanie 
dokumentacja post«powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r, 0 dost«pie do informacji 
publicznej (t.j, Dz, U, z 2016 r, poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b"dEl przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia post«powania ° 
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas 
trwarua umowy; 

obowiElzek podania przez Wykonawc" danych osobowych bezposrednio PaniIPana dotyczElcych jest 
wymogiem zwiElzanym z udzialem w post«powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty,; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b"dEl podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art, 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art, 15 RODO prawo dost«pu do danych osobowych PanilPana dotyczElcych; 
• na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych ; 
• na podstawie art, 18 RODO prawo zEldania od adrninistratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadkow, 0 kt6rych mowa wart, 18 ust, 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczElcych narusza przepisy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwiElzku z art, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni"cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart, 20 RODO; 
• na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawEl 

prawn'lprzetwarzania PanilPana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

15. Warunki zap/aly: Rozliczenie finansowe z WykonawcElnast'lPi na podstawie protokolu odbioru dostaw, 
w tenninie 14 dni od otrzymania przez ZamawiajElcego poprawnie sporzEldzonej faktnry, 

16. Zamawiaj~cy zaslrzega sobie prawo do nniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 
17. Do oferty nalezy zal~czyc: 

1) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja ceny oferty (kosztorys ofertowy) - wzor zal. nr 2, 
3) Opis oferowanego wyposazenia i sprz«tu ratowniczego: 

- wz6r zal. nr 3,1 dla cz«sci 1 zamowienia, 
- wzor zal. nr 3,2, dla cz«sci 2 zamowienia, 

W zalaczeniu: 
1, formularz oferty -zalElcznik nr 1 
2, kosztorys ofertowy - zalElcznik nr 2 
3, opis wyposazenia i sprz«tu ratowniczego - zalElcznik Nr 3,1 (cz«S6 1 zamowienia) i 3.2, (cz«sc 2 zamowienia), 
4, wzor umowy - zalElcznik nr 4 

Z 1 ,WOJ/ 

mg~~CI}UIVSka 
Sl'liI't-,lari: Cminy 
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Zal,!cznik N r 1 - formnlarz oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

(miejscowos6 i data) 
telefon.................................. fales ........................ . 
adres e-mail ......................................................... .. 

GMINA BABOSZEWO 
uJ. Warszawslrn 9A 

09-130 Baboszewo 

OFERTA 
Nawictzujltc do zapytania ofertowego w post@owaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 

Nr OAiZP .271.2.26.2018, kt6rego przeclmiotem jest dostawa wyposazenia i sprZf{tu ratownictwa dla jednostek asp 
Z terenu Gminy Baboszewo. wsp6ifinansowanego ze srodkOw Funduszu Sprawiedliwosci, kt6rego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwosci, oferuj emy wykonanie przedmiotu zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 

CZ,!SC 1 * -wyposazenie i sprz'!t ratownictwa 

Cena netto ............................................................. z1 

(s1ownie: ................................................................ z1 

Podatek VAT ......................................................... z1 

Cena brutto ............................................................ z1 

(s1ownie: ............................................................... z1 

CZ,!SC 2* - nOZyce hydraulicznc do ci,!cia pedalow i zestaw wItty hydraulicznych, 

Cena netto ............................................................. z1 

(s1ownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

*jeSli Wykonawca na danq CZ?,'C nie sklada oferty maze usunqc CZ?SC tub nie wypelniac. 

1. Oswiadczam, ie zdobylem konieczne informacje niezb"dne do wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadczam, i:i caly zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi 
3. O§wiadczam,:ie zobowi,!zuj" si~ w przypadkll wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warllnlrnch okreslonych przez Zamawiajllcego. 
4. Oswiadczam, ze nie mam zadnych powillzan kapitalowych ani osobowych z zamawiaj,!cym. 
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr ...................... .! KRS pod nr ........................ . 
6. Oswiadczam, ze przyjmllj" warunki realizacji zamowienia okreslone w zapytanill ofertowym. 



7. Oswiadczam, ze wybor zlozonej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie* prowadzic u Zamawiaj'lcego do 
powstania obowi,!zku podatkowego** w zakresie obejmujljcym nast~puj,!ce dostawy i/lub uslugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. uslug i/lub dostaw wynosi: ................................................... zl 
8. Klauzula w zakresie danych osobowych: 

Oswiadczam, ze wypelnilem obowi,!zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROnO I
) wobec 

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si~ 
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post~powaniu. 

9. Osoba nprawnion,! do kontaktn z Zamawiaj,!cym jest ...................................................... . 
tel. .............................................. e-mail .................................................... . 

10. Integraln,! cz~sc oferty stanowi,! nast~puj"ce doknmenty: 

1) 
2) 

podpis osobyl os6b uprawnionej Iych 
do reprezentowania Wykonawcy 

**W przypadku gdy wyb6r oferty prowadzi u ZamawiajQcego do obowiqzku podatkowego, nalezy wskazac nazw~ towaru lub uslugi oraz 
wskazac leh wartosc bez kwoty podatku V A T. 

Dotyczy Wykonawc6w, ktorych oferty biVdf1, generowac obowictzek doliczenia wartosci podatku V AT do wartosci netta oferty, tj. w 
przypadku: 
a) wewllQtrzwsp61notowego nabycia towarow, 
b) mechanizmow odwr6conego obciQzenia, 0 ktorym mawa wart. 17 liSt. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku ad towarow i llslug, 
c) importu ustug lub importu towar6w, z ktorymi wiQze sil;(: obowlQzek doliczenia przez ZarnawiajQpego przy por6wnywaniu cen 
ofertowych podatku V AT 

I) rozporz'ldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b tizyeznyeh w 
zwi'lzku z przetwarzaniem danyeh osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uehylenia dyrektywy 95/46/WE 
(og61ne rozporzqdzenie a ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nii: bezposrednio jego dotycz'lcych lub zachodzi wy1'lczenie 
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 Ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresei oswiadczenia wykonawea nie sklada 
(usuni~eie tresei oswiadezenia np. przezjego wykreSlenie). 



cz.l Zestawienie sprzEltu i urz'!dzen ratownictwa dla poszczegolnych jednostek OSP - kosztorys 

Nazwa jednostkl Deklarowany sprz~t 
lIose Cena Jednostkowa netta 

Suma nette sprzE;ltu Suma brutto sprzl\1tu 
sztuk sprzt;!tu 

Pita ratownlCZ8 do 5zyb klejonych 1 0,00 zl 0,00 zt 

Oslona zabezpieczajqca poszkodowanego 1 0,00 zj D,DO zl 

osp Baboszewo 
Detektor napie:cia 1 0,00 zt D,DO z/ 

Sprz€lt do oznakowania terenu ake]i 1 0,00 zl 0,00 zl 

Bosal< dielektryczny 1 D,DO zl 0,00 zt 

t<,!:czna cena netto/brutto 0,00 It 0,00 z/ 

Detektor napi€lcia 1 0,00 zt 0,00 zt 

Detektor jednogazowy 1 0,00 zl D,DO zl 

asp Dram!n 
Sprze:t do oznakowania terenu al{cji 1 0,00 zt 0,00 zl 

Bosak dielektryczny 1 D,DO zl 0,00 zl 

Latarka akumulatorowa 1 0,00 zt D,DO zt 

tqczna cena netto/brutto 0,00 zt 0,00 zt 

Automatyczny Defibrylator Zewnl\1trzny 
1 0,00 zl 0,00 zt 

(AED) 

Pita ratownicza do szyb Idejonych 1 0,00 zt 0,00 zl 

OSP Wola Folwark Sprzfit do oznakowania terenu akci"1 1 0,00 zl 0,00 zt 

Parawan do aslany miejsca wypadku i 
1 0,00 zl 0,00 zl 

zaslaniania aflar wypadk6w 

Ostana zabezpieczaj'lca poszkodowanego 1 0,00 zl 0,00 zt 

t'lczna cena netto/brutto 0,00 zt 0,00 zt 

Detel(tar napilOlcia 1 0,00 zl 0,00 zl 

OSP Cywiny Wojskie Przenosny zestaw o5wietleniawy 1 0,00 zt 0,00 zt 

Bosak dielektryczny 1 0,00 zl 0,00 zl 

t'lczna cena netto/brutto 0,00 zt 0,00 zt 

Detektor wielogazowy 1 0,00 zt 0,00 zt 

Agregat pr'ldotworczy 1 0,00 zl 0,00 zl 

OSP Niedarzyn Zbijak do szyb hartawanych 1 0,00 zl 0,00 zt 

Not do pas ow bezpieczenstwa 1 0,00 zt 0,00 zt 

Sprzfit do oznakowania terenu akcji 1 0,00 zl 0,00 zl 

tqczna cena netto/brutto 0,00 zt 0,00 zt 

Detektor napificia 1 0,00 zt 0,00 zt 

OSP Sarbiewo Agregat pr'ldotworczy 1 0,00 zl 0,00 zl 

Bosak dielektryczny 1 0,00 zl 0,00 zl 

tqczna cena netto/brutto 0,00 zt 0,00 zl 

Zestaw ratownictwa medycznego Rl 1 0,00 zl 0,00 zf 
OSP Dziektarzewo 

Detektor napificia 1 0,00 zl 0,00 zl 

tqczna cena netto/brutto 0,00 If 0,00 zI 

Suma 0,00 zt 0,00 II 



cz.2 Zestawienie sprz~tu i urz'ldzen ratownictwa dla poszczegolnych jednostek asp- kosztorys ofertowy 

Nazwa Jednostkl Oeklarowany sprz~t lIost sztuk 
Cana Jednostkowa netto 

Suma netta 5prz~tU Suma brutto sprz~tu 
spm:tu 

asp Saboszewo Zestaw w~iy hydrauliczrrych 1 0,00 zt 0,0021 

asp Wala Folwark 
Noiyce hydrauliczne do cio;cia 

1 0,00 zl 0,00 zt 
pedatow 

Suma 0,00 d 0,00 zI 



Zalqcznik Nr 3.1. 

OAiZP.271.2.26.2018 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiot zam6wienia: "Dostawa wyposazenia i sprz'ltu ratownictwa dla jednostek asp z terenu 

Gminy Baboszewo" - cz~sc 1. 

Zadanie wsp6fJinansowane ze srodk6w - Funduszu Sprawiedliwosci, kt6rega dyspanentem 

jest Minister Sprawiedliwosci. 

Lp. 

1. Pila ratownicza przeznaczona 

do ci'lcia szyb klejonych 

2. Oslona zabezpieczajqca 

poszkodowanego 

3. Detektor napi'lcia 

4. Sprz~t do oznakowania 

terenu akcji 

5. Bosak dielektryczny 

2 

5 

4 

4 

por~cznq konstrukcj~. Dodatkowo 

w uchwycie moze posiadac zbijak do 

wybijania szyb hartowanych. Pita 

ratownkza posiada wymienne ostrza. 

Ostrze wykonane jest ze stali szybkotnqcej 

HSS wg. normy PN-72/M-63200. 

Dodatkowo pHa wyposaiona jest 

w element pozwalajqcy na wytamanif' 

uchylonej szyby. 

Dane techniczne: 

- dfugosc pity: min. 440 mm 

-waga: maks. 650g 

Zabezpiecza poszkodowanych przed 
odtamkami szkta 
- Wykonana z mocnego, elastycznego, 

przezroczystego pev, dzi~l<i czemu moi.liwa 

jest stata kontrola stanu poszkodowanego 

- Ostona posiada uchwyty 

"Wymiary; min. 400 mm x 600 mm 

Odpornosc na Wod~; obudowa 

bryzgoszczelna. 

300 

lzolaela; Obudowa plastykowa z pev. 

Zakres ez~stotliwosci: napi~eia przemienne 

20 Hz do 100 Hz. 

Uwaga I - lszt. 

- Paehofek drogowy 50 em - 2szt. 

~ Lampa drogowa - 2 szt. 

i ,3,5 metra 

- Nie przewodzi prCjdu -ehroni przed 

napi~eiem do 20 000 V 

- Bezstopniowa regulacja dtugosci

wysuwu mozliwa na wszystkieh pozyejach 

- Teleskopowa konstrukcja oraz 



6. Detektor jednogazowy 1 

7. Detel<tor wielogazowy 1 

kompaktowe rozmiary umozliwiajij szybkie 

uzycie, a takie sprawne przenoszenie i 

przechowywanie urzqdzenia 

- Budowa - hak ze stali w~glowej, 
teleskopowa konstrukcja z wt6kna 
5zklanego 

- Korpus zgodny z normq lEe 61235 i ICE 

60855 

Dtugosc pracy baterii: sredni czas dziatania 

baterH min. 2 lata z bateriq zamiennq 3 V. 

Testy: sprawnosc czujnika, obwody 

elektryczne, alarmy stanu natadowania 
baterij i diwi~kowe/wizualne po 

uruchom'leniu, ciqgta kontrola baterii. 

Zgodnosc z normami: 

- odpornosc na zakf6cenia 
elektromagnetyczne i radiowe. 

- zgodnosc z Dyrektywq EMe 89!336/EWG 

IP 66/67. 

DANE TECHNICZNE 

- Warunki otoczenia - Temperatura -20 do 

+SQ"C 

- Cisnienie 700 do 1300 mbar 

- Wilgotnosc wzgl~dna powietrza 10 do 95 

% 
- Poziom ochrony -IP67 

Alarmy: 

_ optyczne 360 0 

- akustyczne Wielotonowe > 90 dB wad!. 

30 em 

- wibraeyjne 

Czasy pracy: 

- min. 12 h z baterlaml alkalicznymi i NiMH, 

- min. 13 h z NiMH HC, 

-bez ezujnika EX zwykle > 250 h z bateriami 

alkalicznymi 

- Czasy tadowania < 4 h 

- Pami~c danyeh - Odczytywana przez 

interfejs podezerwieni > 1000 h przy 4 

gazach w cyklu rejestracji wynoszqcym 1 

wartosc na minut~ 

ZaJ<res pomiarowy: 

Ex-CatEx125PR 0-5%obj.,O-100% 

DGW 

02 -XXS 02 0-25 % obj. 

H2S-LC - XXS H2S LC 0 -100 ppm 

CO - XXS CO 0 - 2000 ppm 

Dpinia techniezno-pomiarowa wg: 

- EN 50104(2002)+Al(2004) (02) 

- EN 45544 (CO & H25) 

- EN 60079-29-1:2007 (metan do nonanu) 

- EN 50271:2001 (oprogramowanie 

i dokumentacja) 

- IECEx Ex ia I Ma 

- Ex ia IICT3 Ga 

-ExdialMb 

- Ex d ia IIC T4/T3 Gb 

- CE Kompatybilnosc 

elel<tromagnetyezna (dyrektywa 

2004/lOB/WEi, ATEX (dyrektywa 94/9/WE) 



- MED Dyrektywa wyposazenia morskiego 

(dyrektywa 96/98/WE) 

8. latarka akumulatorowa 1 - Technologia CREE® LED- 50,000 + godzin 

zywotnosci LED 

- Technologia Dual Light (dwie diody 

swiecqce szerokim wqskim kqtem) 

- Moe: snop zwarty: 200/100/60 lumen, 

snop rozproszony: 200/100/20 lumen, 

- Dual Light: 200 lumen 

- ZasiE·;g: 267/199/145 metrow 

- Kandele: 22.249/14.828/7.790 

- min. 20 godzln dqgtej pracy w tryb'le Dual 

Light 

- Baterie: 6 x AA 

9. Automatyczny Defibrylator 1 I(sztaft fa Ii: Prostoliniowy dwufazowy. 

Zewn~trzny (A ED) 
Niskoenergetyczny, typ RBW 

Wybor energii: Wybor automatyczny, 

wsNpnie zaprogramowany dorosJi: 120, 

lSD, 200 J tryb pediatryczny: 50,70, 85 J 

Czas tadowania: Ponizej 10 sekund przy 

nowych bateriach, 

Czas utrzymywania natadowania 

defibrylatora: 30 sekund 

Rytmy podatne na leczenie defibrylacjq: 

- migotanle komor ze sredniq amplitudq 

>100 ~V i 

- czf;!stoskurcz komorowy z szerokimi 

zespotami QRS z cz~stosciq wi~kszq nii: 150 

u/min. dorosll i 200 u/min. tryb 

pediatryczny. 

Elektrody w komplecie: Zoll Stat padz II 

Bezpieczenstwo pacjenta: Wszystkie 

potqczenia z pacjentem Sq izolowane. 

Nadz6r defibrylacji: aparat sprawdza 

potqczenia elektrod i EI(G pacjenta 

Komunikacja z uzytkownikiem: 

- komunikaty gtosowe i tekstowe na ekanie 

LCD w j~zyku polskim 

- interfejs graficzny z podswietlanymi 

ikonami prowadzqcy przez kolejne 

czynnosci ratownicze 

Wspomaganie RKO: funkcja Real CPR Help 

Wyswietlacz LCD: 

- wyswietiane informacje: krzywa EKG, 

komunikaty tekstowe, wskaznik gt~bokosci 

ucisku, czas akcji, liczba wykonanych 

defibrylacji. 

Komunlkaty gtosowe: 

Autotest defibrylatora: 

- automatyczny test okresowy 

- automatyczny test przy kaidym 

uruchomieniu aparatu 

- automatyczny test r~czny 

Wskainik sprawnosci aparatu 

/rozfadowania baterii: 

- aparat sprawny - wskainik wizualny 

- aparat wymagajqcy kontroli - wskainik 

wizualny i sygnaf diwi~kowy 

Pami~c: 

- min. 3,5 h zapisu EKG 



- moiliwosc przeglqdania i archiwizacji 

raportow z interwencji w komputerze z 

oprogramowaniem ZOLL RescuNet™ Code 

Review 

Zasilanie: 10 og6lnodostt;:pnych baterii 

litowych CR 123A Photo Flash. Baterie z 

moiliwosciq samodzielnej wymiany przez 

uiytkownlka. 

Czas pracy na nowym kpl baterii, typowo: 

• Slat przechowywania w trybie gotowosci 

lub 

• 300 ± 5 defibrylacji, w tym: 250 ± 5 do 

pojawienia sit;: komunikatu "wymien 

baterie" oraz 50 ± 5 po tym komunil<acie 

lub 

• co najmniej 13 godzin ciqgtego 

monitorowania. 

Warunklotoczenia 

Temperatura pracy: Od 0 do 50°C 

Temperatura przechowywania: Od -30 do 
70 DC 

Wilgotnosc: 10 do 95% wilgotnosci 

wzglt;:dnej, bez kondensacji 

Drgania: Spetnia MIL Std. 81OF, Minimalny 

test helikopterowy 

Wstrzqs: Spetnia IEC 68-2-27; 100G 

Transport lotniczy: Spetnia wymagania 

normy RTCA/DO-150D: 1997 Sekcja 21, 

kategoria M - wszystkie tryby pracy. 

Wysokosc n.p.m.: od -91 do 4573 m 

Stopien ochrony przed wnikaniem ciat 

stalych, pytu i wody: IP-55 

10. Parawan do oslony miejsca 1 Parawan z uchwytem pomocniczym, ktory 

wypadku i zaslaniania ofiar 
wspomaga jego roz{oi:enie. Cata konstrukcja 

opiera Sit;: na specjatnie wzmocnionyeh 

wypadkow przegubaeh aluminiowych. Dodatkowo 

parawan posiada wzmoenione kijki stelaia z 

wtOkien szklanych. Dla lepszej stabilnosci, 

na dole zostaty zamocowane speejalne 

stopki, kt6re zapobiegajq przed jego 

przewroceniem. Stopki wykonane zostaty ze 

stali malowanej proszkowo. Parawan 

posiada r6wniei: specjalne odblaskowe 

tasmy, kt6re wptywajq na jego widocznosc 

w nocy. 

- Wodoodpornosc na poziomie SOOOmm, 

- Cztery segmenty, 

- Solidna konstrukcja wzmoeniona 0 stopki, 

- Stelai· kompozyt. 

- waga 4,70 kg 

- wymiary: min. 1,6 x 1,6 m 

11. Przenosny zestaw 1 • Wysokosc min. 130 maks.250 em. 

oswietleniowy 
· Szerokosc belki: min. 50 em. 

Najasnice: 

- Kqt sWieeenia: 120st. 

- Zywotnosc SO 000 godz. 

12. Agregat pr'ldotworczy 2 Moe max. - 3,0 kW 

Moe nom. - 2,8 kW 

Gniazda AC - 2 x 230V 16A 

LWA/Stopien ochrony - 9SdB(A)/IP23 

Rodzaj silnika - GX200 lub rownowainy. 

Moe max. (norma SAE J1349) - 5,5 [(M (6,5 



13. Zbijal< do szyb hartowanych 

14. Noz do pasow 

15. Zestaw ratownictwa 

medycznego Rl 

1 

1 

1 

KM wg SAE J1195) 

Rozruch - r~czny 

Dfugosc - maks. 600mm 

Szerokosc - maks. 450 mm 
wysokosc - maks. 450 mm 

Masa sucha - maks. 41 kg 

Zbiornik paliwa - min. 3,31 

Czas pracy na zbiorniku - min. 2,Oh 

Wvposaienie standard owe - wyfqcznik 
przeciqieniowy, zabezpieczenie olejowe 
silnika 

Cha rakterystyka: 

Trwafy wykonany z anodowanego 

aluminium z utwardzanym cieplnie 

stalowym trzpieniem, bezpieczny 

mechanizm spr~iynowy pozwala na 

kontrolowane wybicie 5zyby hartowanej, 

pasiada klips ufatwiajqcy zaczepienie i n6± 

do ci~cia pas6w bezpieczenstwa. 

Noi polistyrenowy do natychmiastowego 
uwalniania z pas6w bezpieczenstwa. 

W sktad zestawu wchodz<}: 
- Torba PSP Rl 
- Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie) 
- Deska ortopedyczna (do wyboru): KEMP 
lub Iron Duck, wyposazona w stabilizator 
gtowy oraz cztery pasy z metalowymi 
i<lamrami i zatrzasnikamL 
Wyposaienie torby (do wyboru: rurki 
krtaniowe lub maski i<rtaniowe): 
Torba PSP R1 1 
Rurki ustno-gardtoweGuedela kompl. 7 
szt.l 
Zestaw zawierajqcy 3 ruri<i i<rtaniowe nr 
3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak 

lub zestaw zawierajqcy 3 maski i<rtaniowe 
rozmiar 3, 4, 5-1 kpl. 
Jednorazowy wskainik C02 w powietrzu 

wydychanym -3 szt. 
Ssak mechaniczny r~czny- lszt. 

Worek samorozpr~ialny dla dorostych-1 

szt. 
Maska dwucz~sciowa silikonowa Nr 4-1 
szt. 
Maska dwucz~sciowa silikonowa Nr 5- 1 szt. 
Worek samorozpr~ialny dla dzieci z masi<q 
numer 3- szt. 1 
Maska dwucz~sciowa silikonowa - Nr 2 szt. 

1 
Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac 5 Dar- 5 
szt. 
Reduktor tlenowy 0-25 l/min- lszt. 
Zestaw do tlenoterapii blernej 

(2 maski tJenowe duie + 1 mafa) - 1 kpl. 
Przew6d tJenowy nlezafamujqcy si~ 0 

dtugosci 10 m- szt. 1 
Butla 2,71 aluminiowa z zaworem DIN szt.1 
Zestaw kotnierzy ortopedycznych (2 
kotnierze dla dorostych + 1 kotnierz dla 
dzieci) -1 kpl. 

Torba transportowa na kofnierze -1 szt. 

Opatrunek osobisty W (maty) lszt. 
Opatrunek osobisty W (duzy) lszt. 
I(ompres gazowy, jatowy 9cm x 9cm - 10 

szt. 
Gaza opatrunkowa jatowa 1m kw - 5 szt. 

Gaza opatrunkowa Jatowa 112m kw - 5 szt. 

Gaza opatrunkow<1 jatowa 114m kw- 5 5Zt. 



Opaska dziana Sem- 4szt. 
Opaska dziana lOem - 8 szt. 
Chusta tr6jkqtna - 4szt. 
Opaska elastyezna iDem -3szt. 
Opaska elastyezna 12em- 3 szt. 
5iatka opatrunkowa Codofiks nr2- szt. 1 
5iatka opatrunkowa Codofiks nr3- szt.l 
5iatka opatrunkowa Codofiks nr6 - szt. 3 
Przylepiee bez opatrunku Scm x Sm- szt. 2 
Plaster z opatrunkiem 1m x 6em - szt.1 
iel sehtadzajqey Water JeI120ml-szt.2 
Opatrunek hydrozelowy SumTee 25em x 
25cm na twarz- szt. 2 
Opatrunek hydrozelowy BurnTee 20em x 
20em- szt.2 
Opatrunek hydrozelowy SurnTee lQem x 
40cm- szt.2 
Opatrunek hydrozelowy SumTee 20em x 
40cm- szt. 3 
Opatrunek wentylowy (zastawkowy)- szt. 2 
5taza taktyczna typu CAT- szt.2 
Aparat do ptukania oka- szt.l 
Nozyczki ratownieze - sz1.l 
Okulary oehronne - szt.2 
561 fizjologiezna 0,9% NaCI lOml- szt. 5 
561 fizjologiczna 0,9% NaCI 2S0ml- szt.2 
Folia izotermiczna" szt.5 
Folia do przykrycia zwtok - 3 szt. 
Worek plastikowy z zamkni~ciem na 
amputowane cz~sci eiata-2 szt. 
pfyn do dezynfekcji sk6ry z atomizerem -
(ok. 2S0ml.)- 1 szt. 
R~kawiczki oehronne Nitrylowe 10 szt- 1 
opakowanie 
Worek na odpady medyczne, kolor 
czerwony (2 sztuki ) ~ 1 

pod pis osobyj os6b uprawnionej jych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Zatqcznik Nr 3.2. 

OAiZP.271.2.26.2018 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiot zam6wienia: "Dostawa wyposazenia i sprz~tu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu 

Gminy Baboszewo" - cz~sc 2 (noiyce hydrauliczne do ci~cia pedat6w, zestaw w~iy hydraulicznych). 

Zadanie wsp6/finansowane ze srodk6w - Funduszu Sprawiedliwosci, kt6rego dyspanentem 

jest Minister Sprawiedliwosci. 

pedat6w 

2. Zestaw w~iy hydraulicznych 1 

r~cznq w walizce z tworzywa 

sztucznego. tatwe do uiycia w ciiasr,ycl11 

i trudnodost~pnych miejscach. 

- maks. cisnienie robocze 720 I 72 

bar/MPa 

- sitownik (powr6t sprEizynowy) 0 

dziataniu jednokierunkowym 

- sjfa ciEicia 79 I 8,0 kNit 

- gtEibokosc szczEik min. 40 mm 

- szerokosc min. 40 mm 

- wymiary walizki maks. 600 x 400 x 
190mm 

Pompa rEiczna w zestawie. 

Waga urzqdzenia gotowego do pracy 

min. 10 kg - maks.ll kg 

Wqi. I ze 

wzmocnieniem stalowym do systemu 

dwuw~iowego. 

Wqz zawiera szybkoztqcza z zas!epkami 

zabezpieczajqcym i spr~i:ynami 

przeciwzafamaniowymi na 

obydwu koncach. 

- dtugosc 10 m 

- waga (obejmuje wqi wypetniony 

o!ejem ze ztqczami) - maks. 7,8 kg. 
Uwaga: Szybkoztqcza oferowanego 

zestawu wr;.i.y hydraulicznych mUSlq 

pasowac do urzqdzen prod. 

HOLMATRO (nozyce do ci~cia peciaic;wl 

i pr~t6w , rozpieracze), kt6re Sq na 

wyposaieniu jednostek asp. 

pod pis osobyl os6b uprawnionej Iych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Zalqcznik nr 4 - wz6r umowy 

Umowa nr ... .12018 

zawarta w dniu ............... w Baboszewie ,pomi«dzy: 

Gminll Baboszewo ................................................ reprezentowanll przez: 

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - .......................................... . 
zwanym w tresci umowy Zamawiajllcym, a: 
.................................. z siedzibll w ........................ , 1.11. ..................•.......... NIP ........................ . 
REGON ............................ . 
reprezentowanym przez: 

zwanym w tresci umowy Wykonawcll. 
§ 1 

Podstawa umowy 
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w rezultacie post«powania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy 

Prawo zamowien publicznych - "ustawy Pzp" (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6in. zm.) 
2. Zadanie wspiilfinansowane ze srodkiiw Funduszu Sprawiedliwosci, ktiirego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci, zgodnie z Umowll Nr DFS-II -7211-1444/18 

§2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposazenia i sprz«tu ratownictwa, 
niezb«dnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezposrednio na miejscu popelnienia 
przest«pstwa. 

2. Szczegolowy zakres zamowienia zawiera oferta i zalllczniki do oferty , ktore stanowill 
zalllcznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§3 
Termin dostawy 

1. Wykonawca zobowillzuje si« do dostarczenia przedmiotu dostawy dalej "towarem", zgodnie 
z ofertll z dnia ..... w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, dla cz«sci 
nr .............. pod nazWIl: .......................................... . 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
brutto ...................... (slownie: ......................... ) 
wtym: 



1) cz~sc 1: 
brutto ...................... (slownie: ......................... ) 

2) cz~sc 2: 
brutto ...................... (slownie: ......................... ) 

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwi~zane z wykonaniem 
zam6wienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj~cego, w tym podatek od towar6w 
i uShlg, podatek akcyzowy, koszt zaladunku, rozladun1cu oraz opusty, rabaty, koszty 
transportu do bezposredniego uzytkownika, opakowania. 

§5 
Odbi6r towaru 

1. Ilosciowego i technicznego odbioru towaru dokona upowazniony przedstawiciel 
Zamawiaj~cego. 

2. Odbi6r towaru zostanie potwierdzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli kazdej 
ze stron. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbi6r towaru oraz podpisywanie protoko16w odbioru: po stronie 
Zamawiaj~cego - ........................... , po stronie Wykonawcy - .............................. . 

4. Wraz z towarem wykonawca przekaze zamawiaj~cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, 
instrukcje obshlgi w j((zyku polskim i inne zwi~zane z towarem( tam gdzie to dotyczy) takie 
jak potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kopiami certyfikat6w, atest6w, dopuszczenia 
do stosowania w ratownictwie, potwierdzenia zgloszenia do Rejestru Wyrob6w 
Medycznych. 

5. Towar okreslony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na 
adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

§6 
Warunki platnosci 

1. Zamawiaj~cy ureguluje naleznosc za wykonanie przedmiotu zam6wienia w fom1ie przelewu 
na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokohl odbioru 
potwierdzaj~cego zgodnosc dostawy z wymaganiami olaeslonymi niniejsz~ umow<\, w 
terminie 14 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiaj~cego, 

z ustawowymi odseticami w razie uchybienia terminu platnosci. 
2. Zamawiaj~cy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towar6w i uslug i posiada NIP: 

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towar6w i uslug i posiada NIP: 

4. Faktura zostanie wystawiona w nast~pujqcy spos6b: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

5. Zamawiaj~cy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 



6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj'tcego nie rna prawa dokonywania cesji 
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia na osoby trzecie. 

§7 
Gwarancja i r~kojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji i r((kojmi na zakupiony towar 12 m-cy od daty odbiom 
przez Zamawiaj'tcego, chyba ze producent udziela gwarancji dluzszej niz 12 miesi((cy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj'tcego odpowiedzialnos6 z tytulu r((kojmi za wady 
przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytUhl r((kojmi za wady 
przedmiotu umowy jest r6wny okresowi gwarancji okreslonemu w us!.l. 

3. Zamawiaj'tcy moze dochodziC roszczen z tytUhl gwarancji/r((kojmi takze po tenninie 
okreslonym w us!. 1 ,jezeli reklamowa! wad(( przed uplywem tego tenninu. 

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiaj'tcego z tytulu r((kojmi za wady 
fizyczne i gwarancji jakosci rozpoczyna si(( od daty podpisania protokolu odbiom towam. 

5. Udzielone r((kojmia i gwarancja nie namszaj't prawa Zamawiaj'tcego do dochodzenia 
roszczen 0 naprawienie szkody w pe!nej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach 
KC. 

§8 
Odstllpienie od umowy 

I .. Zamawiaj'tcy moze odst'\Pi6 od umowy w nast((puj'tcych w przypadkach: 
1.1. w razie wyst'\Pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'tcej, ze wykonanie mnowy nie 

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy; 

1.2.w razie nieotrzymania przez Zamawiaj'tcego srodk6w budzetowych od wlasciwego 
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 

2. Odst'tPienie od umowy wymaga fonny pisemnej i winno bye dokonane w terminie 14 dni od 
powzi((cia informacji 0 okolicznosciach stanowi'tcych podstaw(( do odst'tPienia. 

§9 
Karyumowne 

1. W przypadku niewykonania lub nietenninowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zaplaci Zamawiaj'tcemu kary umowne: 

1.1. w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. I, gdy Zamawiaj'tcy 

odst'tPi od umowy z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Wykonawca, 

1.2. w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. I, nie dostarczonego w 

tenninie za kazdy dzien zwloki, 



1.3. za op6Znienie w usuni«ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i olaesie gwarancji - 2% wartosci 
umownej towaru dostarczonego z wadami za kazdy dzieit zw!oki, jednak nie wi«cej niz 20% 
wartosci towam dostarczonego z wad'lc. 

2. Zamawiaj'lccy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 
2.1. w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy olaeslonej w § 4 us!. I, gdy Wykonawca 
odst'IcPi od umowy z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Zamawiaj'lccy, 
3.Zamawiajacy moze dochodzic na zasadach og6lnych odszkodowait przewyzszaj'lccych kary 

umowne. 
4. Zamawiaj'lccy zastrzega mozliwosc potr'lccenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 10 

Zmiana umowy 
1. Zawarta umowa moze zostac zmienia w zalaesie olaeslonym w ust. 2. za obop6lnym 
porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosekjednej z nich. 
2. Dopuszczalne S'lc nast«puj'lcce przypadki i wanmki zmiany umowy: 
2.1. zmniejszenie zalaesu przedmiotu zam6wienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zalaesie nie 

lezy w interesie Zamawiaj'lccego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj'lccego, 
2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwi'lczku z okolicznosciami wymienionymi w 
pkt 2.1. w zalaesie nie powoduj'lccym zwi«kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 

niniejszej umowie, 
2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwi'lczku ze zmian'lc wysokosci podatku VAT w przypadku 
zmiany przepis6w ( tylko w przypadku zmniejszenia), 
2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia, w przypadku: 
2.4.1. gdy wykonanie zam6wienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie 

Zamawiaj'lccego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'lccego w tym r6wniez sla6cenie 
tenninu realizacji umowy, kt6re mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod'lc obu 
Stron umowy, 
2.4.2. z powodu dzia!ania si!y wyzszej, tmiemozliwiaj'lccej wykonanie dostawy w olaeslonym 

pierwotnie terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni«cia skutk6w tego 
dzia!ania, 
2.5. Mozliwosc zmiany dostawy sprz«tu na sprz«t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej 
ceny w przypadku gdy: 

2.5.1. sprz«t obj«ty zam6wieniem zosta! wycofany z produkcji i zast'IcPiony innym 0 parametrach 
nie nizszych niz wymagany przez Zamawiaj'lccego. 
3. Zmiany tUllOWy wymagaj'lcpisemnej fonny w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorem niewaznosci. 



§1l 
Postanowienia koncowe 

1. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikajilcej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajilcego. 

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajilcego powierzyc realizacji umowy innemu 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajil zachowania formy pisemnej w formie aneksu, pod 
rygorem ich niewaznosci. 

4. W sprawach nie uregulowanych umowil majil zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikle na tie niniejszej umowy rozpatrywane b«dilprZez w!asciwy rzeczowo Sild dla 

Zamawiajilcego. 
6. Umowa niniejsza zostala sporzildzona w trzech jednobrzmiilcych egzemplarzach, jeden 

otrzymuje Wykonawca. 
7. Integraln" cz((s6 umowy stanowi"zal"czniki: 

1) oferta Wykonawcy 
2) kalkulacja ceny oferty (kosztorys ofertowy) 
3) opis oferowanego wyposazenia i sprz«tu ratownictwa. 

Wykonawca: Zamawiajl!cy: 


