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WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  

Prowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                          
Prawo Zamówień Publicznych  

 

 

na:„Zakup sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego na potrzeby  działań prowadzonych przez  

WOPR Oddział w Skierniewicach  na  rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa nad wodą” 

 

Zamówienie publiczne Nr 1/2019 

 

 

 

 

ogłoszenie zostało zamieszczone 

 

na stronie internetowej  

www.woprskierniewice.plw dniu 

30.10.2019 r. 

 

 

Termin składania ofert  07.11.2019 r.  godz. 18.45 Termin otwarcia ofert 07.11.2019r.  godz. 19.00 

 

 

 

Skierniewice, dnia 30.10.2019r. 

 

 

 PREZES WOPR 

ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH 

 

                                                                                                     Bernard Motylewski 

 

 

 

 

 

 

http://www.woprskierniewice.pl/
http://www.woprskierniewice.pl/
http://www.woprskierniewice.pl/
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SPIS TREŚCI 

 

 Dział I 
1. Rozdział 1 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego   

2. Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia   

3. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia   

4. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia   

5. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  
warunków   

6. Rozdział 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu   

7. Rozdział 7 Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów   

8. Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium   

9. Rozdział 9 Termin związania ofertą   

10. Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert   

11. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   

12. Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny   

13. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert   

14. Rozdział 14 Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego   

15. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

16. Rozdział 16 Zobowiązania wykonawcy związane z umową   

17. Rozdział 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia   

 

 Dział II   

18. Rozdział 18 Opis części zamówienia   

19. Rozdział 19 Umowa ramowa   

20. Rozdział 20 Zamówienia uzupełniające   

21. Rozdział 21 Oferta wariantowa   

22. Rozdział 22 Adres poczty elektronicznej i strona internetowa   

23. Rozdział 23 Rozliczenie w walutach obcych  24. Rozdział 24 Koszty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  
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Rozdział 1 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach  

ul. Prusa 6a, 96-100  Skierniewice  

tel. 601 205 106 

NIP: 8361775347  

REGON 100146597 

   Adres e-mail:woprskierniewice@interia.pl  
   Adres strony internetowej: www.woprskierniewice.pl, 

 

Rozdział 2  

Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  zwanej dalej w skrócie uPzp, zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień poniżej tzw. 
„kwot unijnych”. 

2. Postępowanie prowadzi komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego zgodnie z art. 
19 ust. 2 uPzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na 
stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2019 r. 

4. Od dnia 30 września 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, adres: www.woprskierniewice.pl 
 

 

Rozdział 3  

Opis przedmiotu zamówienia na: 

Zakup  sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego na potrzeby  działań prowadzonych przez  WOPR 
Oddział w Skierniewicach  na  rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa nad wodą 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ  

 

2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, 
dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych nazw (znaków towarowych).  

3. Nomenklatura według CPV: 35112000-2 

 
4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają 

charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego 
asortymentu.  

 

5. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego w 
miejsca przyszłego użytkowania wskazane przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do dostarczonego sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim 
oraz karty gwarancyjne (jeżeli są wymagane).  

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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8. Dokumenty wymagane od oferentów opisano w poszczególnych częściach OPZ.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
10. Warunki płatności – przelewem w terminie do 36 dni od daty otrzymania faktury oraz dostarczenia 
przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

 

Rozdział 4 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin dostawy nie dłuższy niż do dnia 27.11.2019 r. 

 

 

Rozdział 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawanakładają obowiązek ich posiadania - działalność prowadzona na potrzeby wykonania 
przedmiotuzamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, dla uznania, że wykonawca 
spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie (załącznik nr 3do SIWZ)   

 
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania 

wiedzyi doświadczenia, zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie (złącznik Nr 3 do 
SIWZ)   

 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonaniazamówienia-dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem 
technicznymzamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie (załącznik Nr 3 do SIWZ)   

 
1.4 sytuacji ekonomiczną i finansową-dla uznania, że wykonawca spełnia warunek 

posiadaniaodpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający żąda, by wykonawca 
złożył  oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ)   

1.5  w okresie ostatnich3  lat wykonał i dostarczył min.3 systemy ratownicze woda –lód (specjalistyczne 
sanie lodowe lub katamaran przeznaczone do ratownictwa wodno-lodowego)(załączniknr 4 do 

SIWZ)  

 
2. Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1 – 1.5, 

nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń, wymienionych w 
Rozdziale 6 ust. 3 SIWZ. Z oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia 
tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do 
uzupełnienia dokumentów.  

 

 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p.   
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Rozdział 6  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. Sporządzony przez wykonawcę Formularz oferty – wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.   

 
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ  
zamawiający żąda następujących oświadczeń:   

2.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści
 przedstawionym w załączniku Nr 3 do SIWZ.  

2.2 Informacja o wykonanych zamówieniach Wykazać iż w okresie ostatnich 3  lat wykonał i 

dostarczył min.3 systemy ratownicze woda –lód (specjalistyczne sanie lodowe lub katamaran przeznaczone 
do ratownictwa wodno-lodowego) (załącznik nr 4 doSIWZ)  

 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw 
dowykluczenia – załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie 

jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w składa w oryginale lub poświadczone 
notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką 
osoby upoważniającej na podstawie dokumentu   

 
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie oświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zgodnie z art.25a ust 1 ustawy.   

 
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niezbędnych 
dokumentów.   

 

 

Rozdział 7  

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.   

 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz 

pocztą elektroniczną.  

 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   

 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie później niż końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 
02.11.2019 r. do godziny 22.00 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego 
terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 
bez rozpatrywania.   
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6. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ.   

 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.   

 
8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający 
zamieści zmiany także na tej stronie.   

 
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.   

 
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych Bernard 

Motylewski, adres poczty elektronicznej woprskierniewice@interia.pl   

 

 

Rozdział 8  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dnizgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp..   
 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

 

 
Rozdział 10 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.   

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i posiadać oprócz 
opisów również zdjęcia każdego oferowanego produktu.   

 
4. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami a strony oferty  mają 

byćpołączone w sposób trwały.   
 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.  
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6. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wskazanej przez  

 wykonawcę w formularzu oferty.   

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

8. Ofertę  należy umieścić  w  kopercie  opatrzoną  nazwą  i  adresem  zamawiającego,  nazwą  i  adresem   

 
wykonawcy oraz oznaczeniem „Zakup sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego na potrzeby  działań 
prowadzonych przez  WOPR Oddział w Skierniewicach  na  rzecz ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa nad wodą - Nie otwierać przed godziną 19.00 dnia 07.11.2019r.” przesłana lub 
złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

 
9. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią  

oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.   

 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak 
w pkt.8 powyżej oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.   

 

 

Rozdział 11  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 07.11.2019 r. do godz. 18.45 lub przesłać na 

adres: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach, ul. Prusa 6a, 96-100 
Skierniewice . 

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.   

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2019 r. o godz. 19.00 w siedzibie zamawiającego.   

4. Otwarcie ofert jest jawne.   

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

 
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.   

 
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców Oferta złożona wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, 
poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty.   

 

Rozdział 12  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich 

złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   

 
2. Do obliczenia ceny oferty należy obliczyć wartość brutto poszczególnych pozycji zamówienia poprzez 

przemnożenie ilości i ceny jednostkowej netto i brutto a następnie zsumować wszystkie pozycje i otrzymaną 
wartość podać jako cenę oferty w formularzu ofertowym. Tak obliczona cena oferty będzie podstawiona do  

 wzoru podanego w kryterium oceny ofert.   
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3. Podać zastosowaną stawkę VAT.   

 
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.   

 
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, 

zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny nie podlegającej korekcie, co spowoduje odrzucenie 
oferty.   

 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 
 
 
Rozdział 13 

KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:   

a) 100% cena   

 

 Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru: 

 Cmin 

 C = --------------- x 100 

 Cbo 

C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 

Cmin. – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert 

Cbo – cena badanej oferty  

100% – waga kryterium 

 
2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.   

 

 

Rozdział 14 

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIAUMOWY 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień  
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.   

 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.   

3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie 
publiczne.   

 

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 92  

 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;   
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b) na stronie internetowej zamawiającego.   

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie  
wszystkich wykonawców, którzy:   

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu  

 składania ofert;   

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając  
 uzasadnienie faktyczne i prawne.  

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy  

 tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

8. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza zadeklarowany podczas otwarcia budżet  
zamawiającego zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty   

9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 w terminie o którym mowa w art. 94.   

 

10. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.   

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba  

 że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.   

12. Wykonawca w terminie 7 dni od wybory najkorzystniejszej oferty zaprezentuje zamawiającemu plan łodzi o 
wymiarach zgodnych z oferowaną, wyposażoną w kabinę o wymiarach zgodnych z oferowaną w celu 
ustalenia aranżacji w kabinie i pokładzie.   

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 

2. Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane będą w PLN.   

 

 

Rozdział 16 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia.   

 
2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy podpisania umowy. Wzór umowy, zawierającej 

istotne dla zamawiającego postanowienia i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.   

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nie 

znanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki nie wykonania zamówienia - umowy 
przez wygrywającego wykonawcę.   

 
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z 
naruszeniem tego przepisu jest nieważna.   

 
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu pod  

rygorem nieważności.   
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6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowanie formy pisemnej pod rygorem  
nieważności i wchodzą w życie z dniem podpisania przez Strony.   

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy wyposażenia o cechach lub parametrach wyższych niż  w 
ofercie w przypadku braku dostępności ich na rynku, przy czym ceny zawarte w ofercie nie mogą ulec 

 zmianie.   

 

8. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji prac w przypadku:   

a. braku możliwości realizacji przedmiotu umowy z powodów wskazanych przez Zamawiającego,   

b. przedłużenia terminu do realizacji zamówienia  w przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy  
wpierwotnym terminie będzie niemożliwa z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, zdarzenia 
losowego (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy). 

9. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli 
zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a 
zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy;   

 
10. Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości podatku VAT określonego w przypadku zmiany 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy nie ulegnie zmianie.   

 

11. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem 
zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana 
oznaczenia adresu, oznaczenia nazwy wykonawcy, osób uprawnionej do kontaktów oraz innych zmian nie 
stanowiących istotnych zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do 
umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie 
wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki protokół i zatwierdzonego przez  

 przedstawicieli obu stron. 

12. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.   

 
Rozdział 17 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Informacje wspólne  

 

1.1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Rozdział 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy 

 

1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5   

 

 

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.   
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2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.   

2. Odwołanie 
3. Skarga do sądu   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
 

DZIAŁ B  

Rozdział 18 

OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

Rozdział 19 
UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

Rozdział 20 

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

Rozdział 21 
OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej. 

 

Rozdział 22 

POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Strona internetowa  ma następujący adres: www.woprskierniewice.pl   

2. Adres poczty elektronicznej służący do komunikacji z zamawiającym: woprskierniewice@interia..pl   

 
Rozdział 23 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

Rozdział 24 

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Załączniki do SIWZ 

Nr 1 – Minimalne wymagania techniczne. 

Nr 2 – Formularz ofertowy 

Nr 3-  Oświadczenie 

Nr 4 – Informacja o zrealizowanych zamówieniach 

Nr 5 – wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
Sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego kpl. : 

I - system ratowniczy woda-lód 1 szt.,  

II - lekki ponton ratowniczy 1- szt.,  

III - kajaki rat. z wyposażeniem 2 szt., 

IV -  przyczepa do transportu typu TWIN 1 szt., 

V -  bezzałogowy statek powietrzny typu DRON 1 szt.. 

 

Sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego kpl. złożony z:  

I- system  ratowniczy woda-lód  który ma: 

- dawad możliwośd podjęcia akcji ratowniczej minimum trzem zespołom 1-3 osobowym ratowników wodnych 

jednocześnie.                                                                                                                                                                                     

-  umożliwid prowadzenie  działao  ratowniczych, ewakuacyjnych i patrolowych  w warunkach wodno-lodowych i 

wodnych niezależnie od siebie minimum dwóm zespołom ratowniczym z wykorzystaniem zarówno  silnika 

motorowego  jak i wioseł.   

system  ratowniczy woda-lód ma składad się z minimum trzech urządzeo ratowniczych: 

1 urządzenie  -  ma byd mobilnym całorocznym  urządzeniem ratowniczym przeznaczonym do działao 

ratowniczych, patrolowych i ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych, wodnych, w których głównym 

czynnikiem utrudniającym dotarcie do poszkodowanego jest załamywanie i dryfowanie lodu lub długa droga 

wodna pomiędzy stałym brzegiem,  lodem a poszkodowanym. 

1 urządzenie(specjalistyczne sanie lodowe lub katamaran) ma dawad możliwośd: 

- podjęcia akcji ratowniczej zarówno pojedynczemu ratownikowi jaki i zespołowi ratowników  złożonych z   2-3 

osób.                                                                                                                                                                                             - 

prowadzenia  działao  ratowniczych, ewakuacyjnych i patrolowych  w warunkach wodno-lodowych  i wodnych z 

wykorzystaniem zarówno  silnika motorowego  jak i wioseł.   

- prowadzenia akcji ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych. 

- ruchu w stronę lodu „bezpiecznego”  dzięki funkcji niszczenia lodu o słabej nośności. 

- redukcja wyporności pływaków zwiększająca ich zanurzenie umożliwia pracę śruby napędowej podczas 

niszczenia i topienia lodu. 

- pokonywania wody o nurcie do 8 km/h, nienośnej struktury lodowej oraz lodu twardego na dystansie kilku 

kilometrów. 

- niszczenia lodu zagrażającego ratownikowi – punktowo . 

- wyjazdu z wody na lód nośny. 

- łatwego dotarcia ratownika ze sprzętem ratowniczym do akwenu, oraz błyskawicznego montażu, 

gwarantującego prawie natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczej. 
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1 urządzenie ma składad się z:  

- 3 rozłącznych elementów konstrukcyjnych: 2 okute i częściowo orelingowane pływaki(pływaki maja mied 

zintegrowane zbiorniki kompensacyjne na dziobie i rufie) oraz pokład operacyjny o konstrukcji plastra miodu. 

- 2 pustych (niewypełnionych) pływaków wyposażonych w korki spustowe i wentyle wyrównujące, wysokośd 

pływaków większa/równa względem szerokościpływaków. 

Urządzenie ma mied  powierzchnię między skrajnymi punktami podparcia na lodzie nośnym  w przedziale            

3,4 m2 - 3,8 m2, ma byd wykonane z laminatu  PS oraz stali nierdzewnej 304                                                                     

-  mocowanie do silnika spalinowego w odległości minimum 250cm od dziobu                                                                    

-  wypornościowych kół służących do ewakuacji poszkodowanego (wypornośd minimum 8kg)  z funkcją 

transportową na lądzie 

 

1 urządzenie ma zapewniad : 

- skutecznośd przemieszczania poprzez  dwukierunkowośd pracy  silnika w wodzie z lodem  i bezpieczeostwo  

ratownika i poszkodowanego poprzez  zabezpieczoną śrubę  silnika przystosowaną do dwukierunkowej pracy w 

wodzie z lodem. 

- ratownikowi otwarty ciąg komunikacyjny  poprzez asymetryczne osadzenie jednostki napędowej . 

- skuteczne niszczenie lodu poprzez asymetryczne przesunięcie środka ciężkości   

- właściwe przegłębienie dziobów podczas podejmowania osoby ewakuowanej poprzez  odpowiednie zbiorniki 

kompensacyjne dziobu  gwarantujące właściwy kąt natarcia na lód nośny.                                                         - 

możliwośd wyrównywania różnicy ciśnieo podczas zmiany temperatury otoczenia  poprzez wentyle 

bezpieczeostwa. 

Dane techniczne 1 urządzenia: 

Dane techniczne 1 urządzenia:  

Masa  140-165 kg  

Wypornośd brutto minimum  390-410 kg  

Długośd minimalna 315-335 cm  

Szerokośd minimalna 210-220 cm 

Wysokośd  120-130 cm 

Możliwośd  osadzenia silnika minimum 250cm do tyłu od dziobów, przystosowany do dwukierunkowej pracy 

w wodzie z lodem. (dopuszczony do obrotu do celów ratowniczych i ewakuacyjnych). 

 

2 urządzenie  -  ma byd mobilnym całorocznym urządzeniem ratowniczym przeznaczonym do działao 

ratowniczych, patrolowych i ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych i wodnych  w których głównym 

czynnikiem utrudniającym dotarcie do poszkodowanego jest załamywanie  lodu lub długa droga wodna 

pomiędzy stałym brzegiem,  lodem a poszkodowanym. 
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2 urządzenie ( specjalistyczna łódź wiosłowo- motorowa z płozami lodowymi)  ma dawad możliwośd: 

- podjęcia akcji ratowniczej zarówno pojedynczemu ratownikowi jaki i zespołowi ratowników  złożonych z             

2-3 ratowników.                                                                                                                                                                                             

- prowadzenia  działao  ratowniczych, ewakuacyjnych i patrolowych  w warunkach wodno-lodowych  i wodnych z 

wykorzystaniem zarówno  silnika motorowego  jak i wioseł.   

- prowadzenia akcji ewakuacyjnej w warunkach wodno-lodowych i wodnych 

- ruchu w stronę lodu „bezpiecznego”  dzięki funkcji niszczenia lodu o słabej nośności z wykorzystaniem płóz 

lodowych 

- wyjazdu z lodu nośnego do  wody z wykorzystaniem płóz lodowych 

- łatwego dotarcia ratownika ze sprzętem ratowniczym do akwenu, oraz błyskawiczny montaż, gwarantujący 

prawie natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczej. – chwytu osoby poszkodowanej za zamontowaną na stałe 

linę zaburtową  na obu burtach.                                                                                                                                                  

– szybkiego dodatkowego zabezpieczenia silnika za pomocą linki stalowej nierdzewnej do zamontowanych na 

stale na rufie dwóch punktów zaczepowych  

 

2 urządzenie ma zapewniad : 

- skutecznośd przemieszczania poprzez  dwukierunkowośd pracy  silnika w wodzie z lodem  i bezpieczeostwo  

ratowników i poszkodowanego poprzez  zabezpieczoną śrubą  silnika przystosowaną do dwukierunkowej pracy 

w wodzie z lodem lub zestawu wioseł. 

- ratownikowi możliwośd podjęcia poszkodowanego z rufy oraz burty w przypadku używania silnika.                            

- skuteczne niszczenie lodu oraz przemieszczanie się po nim poprzez zamontowanie płóz lodowych 

Dane techniczne 2 urządzenia: 

Dane techniczne 2 urządzenia: 

Typ jednostki   WIOSŁOWO-MOTOROWA 

Pokład OTWARTY 

Długośd   3,50 - 4,05 m 

Szerokośd kadłuba 1,-30 - 1,45 m 

Zanurzenie 0,25 - 0,35 m 

Masa 70- 80 kg 

Możliwośd przypięcia silnika zaburtowego do 4,4 KW 

Załoga (maksymalnie)  3 osoby 

Gniazda i dulki zabezpieczone przed zgubieniem dla 1 pary wioseł 

Zewnętrzny kolory kadłuba czerwony lub żółty 
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3 urządzenie  -  ma byd skutecznym  urządzeniem ratowniczym przeznaczonym do działao ratowniczych  i 

ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych  na pograniczu lodu nośnego  i wodny.   

3 urządzenie ( specjalistyczna deska lodowa  o dodatniej pływalności)  ma dawad możliwośd: 

- podjęcia akcji ratowniczej  zespołowi ratowników  złożonych z  2-3 ratowników.                                                                                                                                                                                             

- prowadzenia  działao  ratowniczych, ewakuacyjnych w warunkach wodno-lodowych  na pograniczu lodu 

nośnego  i wodny.   

- ruchu w stronę lodu „bezpiecznego”  dzięki funkcji niszczenia lodu o słabej nośności z wykorzystaniem płóz 

lodowych 

- wjazdu z lodu nośnego do  wody  oraz z wody na lód nośny z wykorzystaniem siły mięśni ratowników i liny 

asekuracyjnej 

- łatwoego dotarcia ratownika ze sprzętem ratowniczym do akwenu, oraz błyskawicznego montażu, 

gwarantującego prawie natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczej.                                                                                                                

 

3 urządzenie ma zapewniad : 

- skutecznośd przemieszczania i manewrowania   z wykorzystaniem siły mięśni ratownika na lodzie nośnym i w 

wodzie korzystając z wiosła   

- ratownikowi możliwośd skutecznego  podjęcia poszkodowanego  

Dane techniczne 3 urządzenia: 

Dane techniczne 3 urządzenia: 

Pokład OTWARTY 

Długośd   3,40 - 3,55 m 

Szerokośd max.  0,75 m 

Szerokośd min. 0,50  m 

Masa z wyposażeniem do 50 kg 

Wysokośd  max. z rozłożonymi relingami 0,75 m 

Wysokośd  min. z złozonymi relingami 0,30 m 

 

3  urządzenie ma posiadad: 

-  konstrukcję z kompozytów poliestrowo-szklanych wzmocnionych sklejką liściastą. 

- na rufie (w osi symetrii deski) umiejscowione mocowanie liny asekuracyjnej. 

- na rufowej części deck-u 2 składane relingi metalowe. 

- na dziobie 2 stałe metalowe poręcze. 

- na bokach pokładu 4 sekcje pochwytów taśmowych. 
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- z boków 2 symetryczne przewężenia kadłuba ułatwiające zajęcie pozycji siedzącej co wpływa na obniżenie 

środka ciężkości i poprawia stabilnośd na wodzie. 

- w części dziobowej pod piórem wiosła umiejscowiona rewizja odprężająca (umożliwia wentylację po 

zakooczeniu akcji) 

- przetłoczenia do zabezpieczenia dodatkowego ekwipunku: 

    a/ Wiosło składane 

    b/ Bosak teleskopowy 

    c/ Rzutka ratownicza 

    d/ Kolce lodowe z gwizdkiem (tzw. czekany) 

- zabezpieczenie każdego element wyposażenia dodatkowego  dwoma taśmami rzepowymi. 

Wyposażenie uzupełniające  system  ratowniczy woda-lód składającego  się z trzech urządzeo ratowniczych:  

Wyposażenie ratownicze uzupełniające urządzenia 1, 2 i 3 

Silnik dwusuwowy o mocy 5 KM przystosowany do dwukierunkowej 

pracy w wodzie z lodem 

1 szt.  

Suchy oddychający kombinezon zakładany na ubranie kompatybilny z 

środkiem asekuracyjnym dla ratownika 

6 szt. 

Środek asekuracyjny   dla ratownika  5 szt. 

Zestaw ucieczkowy SpareAir 3 szt. 

Tytanowa śruba lodowa 5 szt. 

Kask ratowniczy żółty lub czerwony 5 szt. 

Lina asekuracyjna pływająca     80 mb 2 szt. 

Wiosła drewniane jednoczęściowe  z mankietami gumowymi 4 szt. 

Dulki  zabezpieczone 4 szt. 

Rzutka  krótka 4 m / 8 mm 1 szt. 

Kolce lodowe z gwizdkiem 6 para 

Kolce na buty-nakładki antypoślizgowe 4 para 

Sonda lodowa ręczna 2 szt. z pokrowcem 1 szt. 

Zasobnik bryzgoszczelny 2 szt. 

Wiosło składane 1 szt. 

Bosak teleskopowy 2 szt. 

Rzutka ratownicza 5 szt. 
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Kamizelki ratunkowe dla ewakuowanych 6 szt. 

 

Silnik dwusuwowy o mocy 5 KM przystosowany do dwukierunkowej pracy w wodzie z lodem 

Dane techniczne: 

zasilanie benzyna 

rodzaj dwusuwowy 

zapłon DI 

uruchomienie ręczne 

kolumna krótka 

zabezpieczenie śruby TAK 

moc 5 KM 

ilośd cylindrów 1 

pojemnośd silnika (cc) 102 

przełożenie 2.15:1 

biegi F-N-R 

chłodzenie woda (otwarty) 

zintegrowany zbiornik paliwa 2,5 l 

waga 21 kg 

 

Suchy oddychający kombinezon zakładany na ubranie kompatybilny z środkiem asekuracyjnym dla ratownika 

Opis i cechy: 

- Kombinezon uszyty z 3-warstwowej  membrany                                                                                                                        

- Ergonomiczny krój, zapewnia ratownikowi wygodę i nie krępuje ruchów.                                                                          

-Wszystkie zamki oraz kieszenie kompatybilne z środkiem asekuracyjnym ratownika, pozwalające na korzystanie 

z ich funkcjonalności w pełnym zakresie.                                                                                                                                           

- Zintegrowane oddychające, „suche” (wodoodporne) skarpety, umożliwiające ratownikowi założenie osobistego 

obuwia.                                                                                                                                                                                                    

- Zamek „ulgi” powyżej krocza dający  wygodny dostęp do kieszeni ubrania znajdującego się pod kombinezonem, 

oraz umożliwia ratownikowi (mężczyźnie) załatwienie potrzeby fizjologicznej bez konieczności zdejmowania 

kombinezonu.                                                                                                                                                                                          

- dodatkowe wzmocnienia z CORDURY® na kolanach dodatkowe wzmocnienia z CORDURY® na kolanach łokciach i 
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siedzeniu oraz stopach warunkują zwiększoną wytrzymałośd w newralgicznych miejsc                                - 

Neoprenowa gilza na szyi ułatwiająca zakładanie oraz ewentualną zmianę obwodu                                                       

- lateksowe gilzy na nadgarstkach ukryte w mankietach rękawów suchy zamek błyskawiczny  umieszczony 

poziomo wokół bioder , osłonięty pasem neoprenowym ze ściągaczem regulowanym rzepami – SUWAK NIE 

OGRANICZA RUCHÓW                                                                                                                                                                     

-wewnętrzne, regulowane szelki spodni z zapinaną kieszenią na brzuchu kieszenie kominowe (z d-ringami 

wewnątrz) na udach, 

- 2 naramienne, regulowane kieszenie na  radio, z pętlami do przypięcia celem  zabezpieczenia sprzętu przed 

utratą, 

- odblaski, 

- wodoszczelne szwy, 

- rzep do przypięcia plakietki personalizującej w górnej części mostka 

Parametry  suchego skafandra: 

Przepuszczalnośd pary 18000-22000 g/m2/24h 

Wodoodpornośd 20000 mm 

Rozmiary L – 1 szt (ok. 174 cm) 

XL – 2 szt (ok. 180 cm) 

XXL – 2 szt (ok. 186 cm) 

XXXL – 1 szt (ok. 192 cm) 

 

Środek asekuracyjny   dla ratownika 

Opis i cechy: 

- przeznaczona  do działao operacyjnych specjalistycznych służb ratowniczych na wodzie i lodzie. 

- posiadający ŚWIADECTWO OCENY TYPU WE CW/PPE/205/2013 potwierdzające zgodnośd  z wymogami 

określonymi w aneksie II do dyrektywy (PPE)89/686/EEC, środki ochrony indywidualnej ze zmianami i 

ZASTOSOWANE NORM: 

PN-EN ISO12402-5:2007P  

PN-EN ISO12402-5:2007/A1:2012P 

PN-EN ISO12402-7:2008P 

PN-EN ISO12402-7:2008/A1:2011E 

PN-EN ISO12402-8:2008P 

PN-EN ISO12402-8:2008/A1:2011E 

PN-EN ISO12402-9:2008P 

PN-EN ISO12402-9:2008/A1:2011E 

 

wyposażony w : 

- rzutka ratownicza na pasie ( rękawowa lub rękawowa-trapezowa  z pasem do alternatywnego mocowania), 
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- centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w 

stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, 

- 3 d-ringi na pasie dookólnym, 

- gwizdek zawieszany 

- moduł montażowy do sygnalizatora świetlnego (auto/manual) 

- tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej, 

- minimum kilka uchwytów do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia w tym 4 dolne pętle lub d-ringi, 

- 10 kieszeni odpływowych, w tym na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon wodoodporny, butlę ucieczkową (z 

butlą 0,2-0,44l) z automatem oddechowym SPARE AIR, śruby lodowe oraz rzutkę trapezową, 

- tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika, 

- na prawym ramieniu zabezpieczenie linki rzutki trapezowej, gwarantujące nie opadanie wolnego odcinka. 

- dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego, 

- podwójny pas krokowy tworzący pełna pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz 

elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy, 

- odblask pryzmatyczny na rzepie ( RATOWNIK),  

- nóż zawieszany, demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego,  

- 7 pasów regulujących i stabilizujących kamizelkę, pozwalających dopasowad ją do odzieży w wielosezonowej 

pracy ratownika, zakres obwodu w klatce piersiowej od 70 do 130cm 

 

Zestaw ucieczkowy SpareAir 

Opis i cechy: 

- zestaw do działao w wodzie 

- z zapas ponad 80l powietrza. 

- z prawie neutralną pływalnością. 

- z adapter do przetaczania z dużej butli czynnika oddechowego. 

 

DANE TECHNICZNE  

pojemnośd 80-90 litrów 

Długośd 32-36 cm 

Średnica 5,50 - 5,80 cm 

Maksymalne ciśnienie 200 bar 

Waga do 1 kilograma 
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Tytanowa śruba lodowa 

 

Kask  ratowniczy żółty lub czerwony 

Opis i cechy: 

- posiadający  ochronę uszu 

- z osłona zewnętrzną wykonana z polipropylenu 

-  umożliwiający  regulację  w zakresie od 53 do 61 cm 

Sonda lodowa ręczna 2 szt. z pokrowcem 

Opis i cechy: 

- umożliwiająca  określenie struktura lodu, do której zbliża się użytkownik  

- zgodny z normą  EN1385, EN1385/A1 zapewnia łatwe i szybkie przemieszczanie-  wskazuje czy osiąga granicę 

na lodzie, za którą możliwości poruszania się będą znacząco ograniczone. 

- kształt grotu umożliwia przebijanie lodu rdzennego (zbudowanego wyłącznie z wody) do 5 - 6 cm grubości 

ograniczając możliwośd większego zagłębienia się sondy. 

- sonda pozostawiona w wodzie powinna pionizowad się (jak spławik) nie leży na wodzie i nie tonie. 

Parametry: 

Długośd całkowita 180,0 mm 

Długośd części roboczej 80,0 mm 

Średnica zewnętrzna (bez gwintu) 16,0 mm 

Grubośd ścianki 1,5 mm 

Wysokośd gwintu 1,0 mm 

Skok gwintu 8,0 mm 

Ostrze skrawające 3 

Materiał tytan 

Parametry sondy 

Pływalnośd dodatnia 

Uchwyt topowy karbowany z ogranicznikiem (jelec) 

Środek ciężkości wyznaczony uchwytem 

Długośd całkowita 145-165 cm 
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II.  lekki ponton ratowniczy który ma: 

- umożliwiad sprawne działania na wodach zafalowanych, stojących i płynących z uwzględnieniem braku 

możliwości slipowania w dogodnych warunkach - możliwe przenoszenie pontonu w miejsca, do których dotarcie 

na przyczepie jest utrudnione. 

- umożliwiad  działania ratownicze, ewakuacyjne, poszukiwawcze oraz patrolowe  z możliwością zastosowaniem 

min.  4  zmiennych miejsc ustawienia konsoli sternika na pokładzie. 

-  możliwośd składania konsoli sterowniczej w trakcie transportu, celem obniża środek ciężkości zestawu 

na przyczepie oraz ułatwia rozładunek i załadunek Sań Lodowy  na przyczepie TWINN. 

-  podwójne dno wykonane z laminatu PE z pokładem antypoślizgowym 

- głębokie V dna – umożliwiające prowadzenie działań na akwenach zafalowanych 

Dane techniczne i wyposażenie: 

Długośd  460-490 cm 

Szerokośd  210-220 cm 

Waga z silnikiem 330-370 kg 

Komory pneumatyczne  5 szt. 

Zamykane bakisty  3 szt. 

Pochwyty burtowe 4 pary 

Pochwyt dziobowy 1 szt. 

Średnica drzewca 2,3-2,7 cm 

Waga (1 szt.) 750-950 g 

Materiał: 

Drzewce drewno 

Grot stal nierdzewna 

Uchwyt topowy tworzywo sztuczne 

Jelec tworzywo sztuczne 

Środek ciężkości (znacznik/uchwyt) tworzywo sztuczne 

W zestawie: 

2 sondy + pokrowiec  
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Pochwyty pokładowe 4 pary 

Płaski pokład reanimacyjny  dł. 250 cm 

Ilośd osób 4 

Konsola sterownicza stalowa składana  1 szt. 

Kierownica  z przekładnią i sterociągiem 1 kpl. 

Silnik czterosuwowy 30 km z antykawitacyjną osłoną śruby napędowej 1 kpl. 

Zasobnik wodoodporny na akcesoria pontonowe 1 szt. 

Pokrowiec  1 szt. 

Pompka i zestaw naprawczy  1 szt. 

Bosak aluminiowy ratowniczy 2m 1 szt. 

Kamizelki ratunkowe dla ewakuowanych 6 szt. 

 

III.  2 szt. kajaków ratowniczych z wyposażeniem  które maj umożliwiad sprawne działania ratownicze, 

ewakuacyjne, poszukiwawcze oraz patrolowe na  rzekach. 

Dane techniczne i wyposażenie: 

Długośd  435-445 cm 

Szerokośd  60-70 cm 

Waga bez wyposażenia 21-25 kg 

Waga ratownika max.  95 kg 

Waga załadunku kajaka max.  250 kg 

Podnóżek – „zęby piły”  

Komora bagażowa z deklem 1 szt. 

Siatka do troczenia  1 szt. 

Radio YAESU VERTEX VHF serii HX 2 szt. 

Bojka SP  1 szt. 

Wiosło aluminiowe 1 szt. 

APTECZKA RATOWNIK R1 KSP zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 261, załącznik: Wykaz 

sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych) 

1 kpl. 
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IV -  przyczepa do transportu typu TWIN  która: 

 -  ma umożliwid całoroczny jednoczesny transport oraz wodowanie na niższym poziomie   (II - lekkiego pontonu 

ratowniczegoz silnikiem) oraz  na  wyższym poziomie  (I - systemu ratowniczego woda-lód1urządzenia). 

 

Opis:  

- Przyczepa 1-osiowa bez hamulca. 

- DMC: 650 kg 

- Wykonana z aluminium anodowanego 

- Elementy stalowe pokryte ocynkiem celem zwiększenia żywotność przyczepy i  jej odporność na korozję. 

- Regulowane położenie osi pozwalające optymalnie dopasowad środek ciężkości całego zestawu  

  (II + I1). 

- Regulowane położenie tylnej belki (ze światłami) pozwalające  na dopasowanie długości całkowitej  

  przyczepy do przewożonego zestawu 

- Szybki demontaż tylnej belki 

 

Wyposażenie: 

- Koło manewrowe z uchwytem 

- Skrzynia niska umieszczona w przedniej części przyczepy 

- Koło zapasowe 

V -  bezzałogowy statek powietrzny typu DRON 1 szt.. 

- do wykorzystania podczas profesjonalnych działao związanych z bezpieczeostwem, poszukiwaniem ludzi, 

ratownictwem wodnym 

 Bezzałogowy statek powietrzny (DRON) ma posiadad aplikację ta optymalizującą lot w celu poprawy osiągów 

wraz z dodatkową aparatura sterująca z własnym ekranem i dodatkowymi funkcjami z możliwością gromadzenia 

danych.   Zapewnia bezpieczne połączenie z dronem i jego wewnętrznym nośniku przechowywania danych  za 

pomocą wpisanego hasła które ma umożliwid logowanie, zarządzanie jego funkcjami i zapobiegad wyciekom 

ważnych informacji. 

 

Monitorowanie przestrzeni powietrznej ma odbywad się w czasie rzeczywistym, wyświetlając alarm o 

zbliżających się statkach powietrznych. 

Wykrywanie przeszkód ma odbywad się we wszystkich kierunkach (lewo/prawo, góra/dół, przód/tył). System 

wykrywania przeszkód ma  składa się z  min. ośmiu sensorów optycznych wysokiej rozdzielczości i dwóch 

sensorów podczerwieni. 

DRON  ma byd wyposażony jest w dwa sensory - światła widzialnego i termowizyjny z możliwością mieżenia 

temperatura w punkcie a  po zaznaczeniu wybranego obszaru - podana zostanie wartośd najniższa i najwyższa. 

System podgrzewania baterii, które są w stanie pracowad w temperaturach poniżej zera mają pomóc w 

wykorzystywaniu sprzętu w niesprzyjających warunkach pomaga system  

System transmisji  ma posiadad funkcję automatycznego wyboru pomiędzy częstotliwością 2.4 GHz i 5.8 GHz. 

Pozwalającą  to na stabilny i pewny lot oraz zasięg transmisji obrazu wynoszący do 5 km w optymalnych 

warunkach przy rozdzielczości podglądu 1080p. 
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System napędowy ma  pozwald na energiczne manewry w trudnych warunkach i oferowad  czas lotu wynoszący 

nawet 30 minut (w sprzyjających warunkach, przy locie ze stałą prędkością 25 km/h) oraz maksymalną prędkośd 

do 72 km/h. 

Wbudowana pamięd  min. 24 GB pozwalająca na przechowywanie danych w urządzeniu, bez potrzeby 

przesyłania ich manualnie na kartę SD. 

 

Uwaga!!! 

Należy zapewnid  Zamawiającemu w ramach zadania  kurs kooczący  wydaniem uprawnieo  UAVO VLOS do 

5kg  dla 3 osób, oraz  aparaturę sterująca z własnym ekranem do obsługi bezzałogowego statku powietrznego 

(DRON) i gromadzenia danych. 

Wyposażenie i dane techniczne: 

DRON  z osłoną gimbala z  3 akumulatorami i walizką transportową 

Aparatura sterująca - Smart Controller 

Ładowarka z kablem zasilającym 

Śmigła - 3 pary 

Zapasowe drążki aparatury - para 

Kabel komunikacyjny USB 3.0 Typu-C 

Adapter USB 

Osłona portu akcesoriów 

Głośnik  

Oświetlenie  

Dioda ostrzegawcza  

Kabel RC (złącze Lightning, z prowadnicą złącza) 

Kabel RC (złącze Micro USB, z prowadnicą złącza) 

Kabel RC (złącze USB-C, z prowadnicą złącza) 
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Bezzałogowy statek powietrzny  DRON  parametry 

Masa startowa (bez akcesoriów) 905g 

Wymiary 

Złożony: 214×91×84 mm 

Rozłożony: 322×242×84 mm  

Rozłożony+oświetlenie: 322×242×114 mm 

Rozłożony+dioddaost.: 322×242×101 mm 

Rozłożony+głośnik: 322×242×140 mm 

Przekątna 354 mm 

Maks. prędkośd wznoszenia 

5 m/s (S-mode) 

4 m/s (P-mode) 

4 m/s (S-mode z akcesoriami) 

4 m/s (P-mode z akcesoriami) 

Maks. prędkośd opadania 

3 m/s (S-mode) 

3 m/s (P-mode) 

Maks. prędkośd (poziom morza, bez 
wiatru) 

72 km/h (S-mode) 

50 km/h (P-mode) 

Maks. pułap 6000 m n.p.m 

Maks. czas lotu (bez wiatru) 31 minut (przy stałej prędkości 25 km/h) 

Maks. czas zawisu (bez wiatru) 

29 minut 

27 minut (włączony diodą ost.) 

28 minut (wyłączony diodą ost) 

22 minut (włączony oświetleniem)  

26 minut (wyłączony oświetleniem) 

25 minut (włączony głosnikiem)  

26 minut (wyłączony głosnikiem) 

Maks. odpornośd na wiatr 29–38 km/h 

Maks. kąt nachylenia 35° (S-mode, z aparaturą sterującą) 25° (P-mode) 

Maks. prędkośd obrotu 

200°/s (S-Mode) 

100°/s（P-Mode） 

Temp. pracy -10°C - 40°C 

Częstotliwośd 

2.400 - 2.483 GHz 

5.725 - 5.850 GHz 

Moc nadajnika (EIRP) 

2.4 GHz CE：≤20 dBm  

5.8 GHz CE：≤14 dBm 

GNSS GPS+GLONASS 

Dokładnośd pozycjonowania 

Pionowo: 

±0.1 m (z pozycjonowaniem optycznym) 

±0.5 m (z pozycjonowaniem GPS) 

Poziomo: 
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±0.3m (z pozycjonowaniem optycznym) 

±1.5 m (z pozycjonowaniem GPS) 

Wewnętrzna pamięd 24 GB 

KAMERA TERMOWIZYJNA   

Sensor Niechłodzony mikrobolometrVOx  

Obiektyw 

Pole widzenia (poziom): 57° 

Przysłona: f/1.1 

Rozdzielczośd 160×120 

Odległośd między punktami centralnymi 
pikseli 12 μm 

Pasmo 8-14 μm 

Rozmiar obrazu 

640×480 (4:3); 

640×360 (16:9) 

Tryby Foto 

Pojedyncze 

Seria: 3/5/7 klatek 

Tryby Video 640×360 @8.7fps 

Dokładnośd 

High Gain: Max ±5% (z reguły) 

Low Gain: Max ±10% (z reguły) 

Zakres sceny 

High Gain: -10° do +140°C 

LowGain: -10° do +400°C 

Format Foto JPEG 

Format Video MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 

KAMERA RGB   

Sensor 1/2.3" CMOS; efektywne piksele: 12M 

Obiektyw 

Pole widzenia: ok. 85° 

35 mm ekwiwalent: 24 mm 

Przysłona: f/2.8 

Ostrzenie: 0.5 m do ∞ 

Zakres ISO 

Video: 100-3200 (auto) 

Foto: 100-1600 (auto) 

Maks. rozmiar obrazu 4056×3040（4:3）；4056×2280（16:9） 

Tryby Foto 

Pojedyncze 

Seria: 3/5/7 klatek 

Interwał (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) 

Tryby Video 

4K Ultra HD：3840×2160 30p 

2.7K：2688×1512 30p 

FHD：1920×1080 30p 

Maks. bitrate  100 Mb/s 
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Format Foto JPEG 

Format Video MP4，MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 

SYSTEM SENSORÓW   

System sensorów Wykrywanie przeszkód we wszystkich kierunkach1 

Sensory przednie 

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 20 m 

Zakres wykrycia: 20 - 40 m 

Prędkośd przy efektywnym wykryciu: ≤ 14m/s 

FOV: poziomo: 40°, pionowo: 70° 

Sensory tylne 

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 16 m 

Zakres wykrycia: 16 - 32 m 

Prędkośd przy efektywnym wykryciu: ≤ 12m/s 

FOV: poziomo: 60°, pionowo: 77° 

Sensory górne Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.1 - 8 m 

Sensory dolne 

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 11 m 

Zakres wykrycia: 11 - 22 m 

Sensory boczne 

Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5 - 10 m 

Prędkośd przy efektywnym wykryciu: ≤ 8m/s 

FOV: poziomo: 80°, pionowo: 65° 

Środowisko pracy 

Sensory przednie, tylne i boczne: 

Powierzchnia z wyraźną strukturą, odpowiednie 
oświetlenie (lux> 15) 

Sensory górne: 

Powierzchnia o współczynniku odbicia (>20%) (ściany, 
drzewa, ludzie etc.) 

Sensory dolne: 

Powierzchnia z wyraźną strukturą, odpowiednie 
oświetlenie (lux> 15) 

Powierzchnia o współczynniku odbicia (>20%) (ściany, 
drzewa, ludzie etc.) 

ŁADOWARKA   

Wejście 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A 

Wyjście 

Główne: 17.6 V ⎓ 3.41 A 

lub 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A 

Napięcie 17.6 ± 0.1 V 

Moc znamionowa 60 W 

APLIKACJA   

System transmisji video OcuSync 2.0 

Nazwa DJI PILOT 

Jakośd podglądu obrazu 

Aparatura sterująca: 

720p@30fps / 1080p@30fps 
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Opóźnienie 120 - 130 ms 

Maks. bitrate podglądu 40Mb/s 

Wymagany system operacyjny iOS 9.0 lub nowszy / Android 4.4 lub nowszy 

GIMBAL   

Zakres mechaniczny Tilt: -135–45° Pan: -100–100° 

Zakres kontroli Tilt: -90–30° Pan: -75–75° 

Stabilizacja 3-osiowa (tilt, roll, pan) 

Maks. prędkośd kontroli (oś Tilt) 120° /s 

Zakres wibracji ±0.005° 

APARATURA STERUJĄCA   

Wymiary 

Złożona： 145×80×48 mm  

Rozłożona: 190×115×100 mm  

Częstotliwośd 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz 

Maks. zasięg transmisji 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz 

(w terenie otwartym, wolnym od 
zakłóceo) CE: 5000 m  

Temp. pracy 0℃ - 40℃ 

Moc nadajnika (EIRP) 

2.400 - 2.483 GHz 

CE: ≤20 dBm  

5.725-5.850 GHz 

CE: ≤14 dBm 

Bateria 3950 mAh 

Czas ładowania 2 h 15 min 

Prąd pracy / napięcie 1800 mA⎓ 3.83 V 

Wymiary urządzenia mobilnego Maks. długośd: 160 mm; maks. grubośd: 6.5–8.5 mm 

Typy portów USB Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C 

AKUMULATOR   

Pojemnośd 3850 mAh 

Napięcie  15.4 V 

Maks. napięcie ładowania 17.6 V 

Typ baterii LiPo 

Energia 59.29 Wh 

Waga 297 g 

Zakres temperatury ładowania 5℃ do 40℃ 

Zakres temperatury pracy -10℃ do 40℃ 

Metody podgrzewania baterii Auto, Manual 

Temp. podgrzewania -10℃ do 6℃ 

Czas podgrzewania 500 s (max) 

Moc podgrzewania 55W (max) 
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Czas ładowania 90 minut 

Maks. moc ładowania 80 W 

Oświetlenie   

Wymiary 68 x 60 x 41 mm 

Typ portu USB Micro-B 

Zasięg 30 m 

Moc Max 26W 

Jasnośd FOV17°, Max：11lux @ 30m 

Dioda ostrzegawcza   

Wymiary 68 x 40 x 27.8 mm 

Typ portu USB Micro-B 

Moc 1.6W (średnio) 

Widocznośd światła 5000 m (w optymalnych warunkach atmosferycznych) 

Minimalny kąt widzenia światła 55 stopni 

Intensywnośd światła 157 cd 

Głośnik   

Wymiary 68 x 55 x 65 mm 

Typ portu USB Micro-B 

Moc Max 10W 

Głośnośd 100 db @ 1 metr 

Bitrate 16 kb/s 

 

Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania  Sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego kpl. : 

I - system ratowniczy woda-lód 1 szt.,  

II - lekki ponton ratowniczy 1- szt.,  

III - kajaki rat. z wyposażeniem 2 szt., 

IV -  przyczepa do transportu typu TWIN 1 szt., 

V -  bezzałogowy statek powietrzny typu DRON 1 szt.. 

Główne elementySprzęt do ratownictwa wodno-lodowego (I - V)będą oznaczone naklejkami wodoodpornymi  z 

opisem (słownym lub graficznym dostarczonym przez zamawiającego ) o dofinansowaniu zadania . Naklejki będą 
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały. 

 

Dokumenty wymagane na etapie odbiorów Sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego(I – V) 

 

- Książka gwarancyjna,   

- Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,   

- Instrukcja obsługi,   

- Książka przeglądów serwisowych,   

- Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem  producenta/importera 
potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania 
przyczepy podłodziowej.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

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

( miejscowość ) 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy (dokładny adres, tel., nr REGON, nr NIP.) 

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

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

.. 

Nr telefonu: …………………………………….  Nr Faxu ………………………………………………… NrREGON 

………………………………………...   Nr NIP …………………………………………………. 

 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego kpl. : 

I - system ratowniczy woda-lód 1 szt.,  

II - lekki ponton ratowniczy 1- szt.,  

III - kajaki rat. z wyposażeniem 2 szt., 

IV -  przyczepa do transportu typu TWIN 1 szt., 

V -  bezzałogowy statek powietrzny typu DRON 1 szt.. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisuprzedmiotu zamówienia za łączną 

kwotę: 
1. Cena netto : ........................... zł (słownie złotych: ....................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................) 
 

VAT - .........%  ..............................zł 
Łącznie cena brutto : .................................zł  (słownie złotych: ................................................................. 

 

 .......................................……………………………………………………………………………………..) 

2. Realizację zamówienia wykonamy w terminie:  …………………………………..   
 
3. Oświadczamy, że, wyrażamy zgodę na warunki płatności: przelewem w terminie do 36 od daty otrzymania 

faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.   
 
4. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy.   
 
5. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie wykonać całość zamówienia określoną w przedmiocie zamówienia 

zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym normami.   
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

określonym przez zamawiającego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.   
 
8. Oświadczamy, że należymy /nie należymy do grupy kapitałowej*. Lista przynależności zostaje 

dołączona do oferty (*niepotrzebne skreślić). 

9. Oświadczamy, że   zamówienie wykonamy   samodzielnie*/z udziałem podwykonawców*  

 (niepotrzebne skreślić,  należy wskazać jaką część zamówienia wykona podwykonawca)  

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

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

10. Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych 

dokumentów związanych z postępowaniem i do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy jest:   

 ..........................................................................................................................................................  
11. Udzielamy gwarancji na dostarczone wyposażenie i urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia 

odbioru. 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są :   

 1) oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22  i art. 24  u. P.z.p.   2) 

wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji   

3) ............................................................................................... 

4) ............................................................................................... 

5) ............................................................................................... 

6) ........................................................................................ 

7) ........................................................................................ 

8) ……………………………………………………………..   

9) ……………………………………………………………..   

10) ……………………………………………………………..   

11) ……………………………………………………………..  

12)  ……………………………………………………………..   

 
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami zawiera ......... ponumerowanych i podpisanych / stron* 
 
/kart*/ (*niepotrzebne skreślić ) 

Podpisano: ....................................................................... 
 

(podpisy  osób wskazanych  w  dokumencie 

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
Pieczęć firmowa wnioskodawcy 
 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

 

1. Spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
..................................................................................................................................................................... 

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

 
2. Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.   

 

3. Posiadam (y) wiedzę i doświadczenie.   

 

4. Dysponuję (emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.   

 

4. Spełniam (y) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie  
przesłanek zawartych w art. 24 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   

 

 

 
Miejsce i data  .................................................... 

 

 

Podpisano: ....................................................................... 
 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

Informacja o zrealizowanych zamówieniach 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy (dokładny adres, tel., nr REGON, nr NIP.) 

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

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

Nr telefonu: …………………………………….  Nr Faxu ………………………………………………… NrREGON 

……………………………………..   Nr NIP …………………………………………………. 

 

 
Oświadczamy że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy poniższe zamówienia o podobnym charakterze 

i zakresie: 
 

Lp 

 

Nazwa 

przedsięwzięcia(przedmiot 

zamówienia) Zamawiający 

  

Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia    

Wartość całkowita 

 

 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

 

Wykonawca  może dołącza referencje lub świadectwa od właściwych Zamawiających wymienionych w wykazie. 
Miejsce i data  .................................................... 
 

 

 
Podpisano: ....................................................................... 

 
(podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 
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reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu) 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
 

 

UMOWA Nr. ……………………….. 
 

zawarta w dniu ……………….. 2019r. w …………….  pomiędzy: 
 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach, ul. Prusa 6a, 96-100 

Skierniewice,NIP 8361775347, REGON 100146597 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Bernard Motylewski – PrezesaArtur 

Orzechowski – Wiceprezesa 
 

a: 

 
firmą …………………………. z siedzibą w …………… przy ul. …………….., …-…….., …………… , 

zarejestrowaną pod numerem KRS:………………….. w Krajowym Rejestrze Sądowym zwanąw 

dalszej części umowy Dostawcą, reprezentowaną przez 

…………….……………….. – ………….…………. 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie przetargu  
nieograniczonego według sprawy znak 1/2019, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy  

 

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność Zamawiającego sprzętu do 

ratownictwa wodno-lodowego kpl.( zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ który stanowi integralna 

cześć umowy) skład którego wejdą :   

I - system ratowniczy woda-lód 1 szt.,  

II - lekki ponton ratowniczy 1 szt.,  

III - kajaki rat. z wyposażeniem 2 szt., 

IV -  przyczepa do transportu typu TWIN 1 szt., 

V -  bezzałogowy statek powietrzny typu DRON 1 szt.. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić Dostawcy cenę wymienioną w § 4 umowy   

 
 § 2 Terminy i warunki realizacji przedmiotu umowy  

1. Termin realizacji umowy nastąpi do dnia 26.11.2019 
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2. Dostarczenie wyrobu będzie potwierdzane protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzanym przez  
Zamawiającego po odebraniu przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją,opisem 

technicznym,instrukcją obsługi, dokumentem potwierdzającym okres gwarancji, sporządzonymi w języku polskim.  

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Bazy WOPR w Skierniewicach na koszt Dostawcy.  
 

4. Osobą wyznaczoną na koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych  
 jest:  

 Bernard Motylewski – tel. 601 205 106  

5. Do kierowania pracami ze strony Dostawcy wyznacza się:  
…………………, tel. ……………….., tel./fax.: (….) …………………  

 
§ 3 Gwarancja i serwis  

 
1. Dostawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe 

wykonanie i zgodność z odnośnymi normami wymaganymi prawem a także kompletność dostawy.   
2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją wynoszącą 24 miesięcy   

3. Termin gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.   
 

 
§ 4 Ceny i warunki płatności  

 

1. Nabywca oświadcza, że zakupione elementy zostaną przeznaczone do celów ochrony ratowniczej,                       

i ochrony ekologicznej. 
2. Wartość umowy netto : ........................... zł (słownie złotych: ....................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................) 
 

VAT - .........%  ..............................zł 
Łącznie cena brutto : .................................zł  (słownie złotych: ................................................................. 

 

.......................................……………………………………………………………………………………..) 

3. Cena umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem w terminie do 36 dni od daty wystawienia faktury 

przez Dostawcę oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

5. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie umownym naliczone zostaną odsetki ustawowe.  

7. Dane do wystawienia faktur:  

Nazwa  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach 

Adres  96-100  Skierniewice, ul. Prusa 6a 

NIP 

  

8361775347 
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§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy  

 
1. Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależne wykonanie swoich zobowiązań 

umownych przez zapłatę kary umownej.   
 
2. Dostawca za każdy dzień opóźnienia termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego w 

niniejszej umowie, zapłaci karę umowną wynoszącą 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki.   
 
3. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przez Dostawcę przekroczy 14 tygodnie, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy, niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie.   
 
4. Gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Dostawcy, Dostawca płaci karę umowną w wysokości 10%  

wartości niewydanego przedmiotu umowy.   

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
 
6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.   
 § 6 Postanowienia końcowe  

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą 

umową, jednak, jeżeli nie osiągną porozumienia, wówczas zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  
 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający i jeden Dostawca.  
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