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                                                                                    Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

UMOWA NR ……./2017 

Zawarta w dniu ………………….2017 r. w Myszkowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą w: 42-

300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638, NIP: 577-17-44-296, reprezentowany przez: 

……………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

…………………………………………………….. 

wyłonionym/-ą w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w 

trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą, do 

dostarczenia Zamawiającemu karetki (ambulans sanitarny typu „C”) fabrycznie 

nowych, rok produkcji 2016, marki …………………………… wraz z wyposażeniem 

według warunków określonych w SIWZ i zgodnie z wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi. 

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres do 90 dni od daty zawarcia 

umowy, nie później niż do dnia …………… 2017 r.  

 

§ 2 

1. Oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwo homologacji dla samochodu 

bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin - Euro VI (Euro 6) oraz 

świadectwo homologacji N2 dla samochodu po zabudowie. 

2. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich norm dla ambulansu w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia. 

3. Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 

roku o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ) i innych obowiązujących 

przepisach prawa w tym zakresie, oraz posiada stosowne certyfikaty– zgodnie z ofertą. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Wykonawcę 

technologii określonej w wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych. 

5. Wartość ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem ustala się   

na kwotę netto: …………………….  zł  

słownie złotych: ……………………………………………………………………………….. 

podatek VAT ………………………………… zł 

na kwotę brutto z VAT: …………………….. zł 

słownie brutto: …………………………………………………………………………………., 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. 

 

Wartość przedmiotu umowy obejmuje:  

   * wartość ambulansu wraz z wyposażeniem,  

   * transport na miejsce przeznaczenia,   

   * szkolenie personelu medycznego,  
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   * instrukcję obsługi w języku polskim. 

  

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy: 

a) został dopuszczony do obrotu na rynku kraju Zamawiającego i posiada wymagane prawem  

    dokumenty stwierdzające dopuszczenie do bezpiecznego użytkowania, 

b) nie posiada wad fizycznych i prawnych, 

c) nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, 

d) nie mają do niego praw żadne osoby trzecie. 

7. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

niezbędne do właściwej eksploatacji pojazdu, w tym: 

a) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi pojazdu i sprzętu; 

b) dokumenty gwarancyjne pojazdu, wyposażenia i sprzętu, 

c) kartę pojazdu, 

d)wyciągi ze świadectw homologacji i inne określone prawem dopuszczenia certyfikaty 

(certyfikat zgodności zgodny z polską normą przenoszącą europejską normę zharmonizowaną 

PN-EN 1789), deklaracje zgodności itp., 

 

§ 3 

1. Wykonawca wniósł do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w 

wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie .............................................., 

na kwotę ................................................................ zł  

2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone albo 

zwolnione do 30 dni od dnia protokolarnego przekazania całości przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych. Pozostała 

część zabezpieczenia zostanie zwrócona albo zwolniona w terminie do 15 dni po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi za przedmiot umowy. 

 

§ 4 

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury protokół odbioru 

podpisany przez upoważnione osoby obu stron. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie 

uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do 

Zamawiającego. 

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca przekazuje wraz z pojazdem karty gwarancyjne oraz dokumenty wymagane 

do rejestracji pojazdu (karta pojazdu, świadectwo homologacji, certyfikaty itp.). 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż  przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i będzie wolny od 

wszelkich wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.  

3. Gwarancja udzielona będzie na okres ……………………………, licząc od dnia 

przekazania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące samochodu 

łącznie z gwarancją producenta. 
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5. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach 

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

7. Serwis zobowiązany jest przystąpić do pracy nie później niż w ciągu 48 godzin od 

zgłoszenia usterki lub awarii. Za zgłoszenie usterki lub awarii rozumie się zgłoszenie 

telefoniczne, za pomocą faxu lub pocztą e-mail. 

8.  W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu urządzenia w okresie objętym 

gwarancją  Zamawiający ma prawo żądać wymiany na nowy. W przypadku zgłoszenia 

takiego żądania Wykonawca obowiązany jest do wymiany elementu. 

9. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny w pełnym zakresie. 

10. Za pełną obsługę, a także naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną odpowiada wyłącznie 

Wykonawca. 

11. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i 

serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczanego samochodu. 

12. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia gwarancyjne realizowane będą w autoryzowanej 

stacji obsługi: 

……………………………………………………………………………………..   

13. Za zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń gwarancyjnych 

może ulec zmianie. 

 

§ 6 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę w wysokości 0, 2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy ani podjąć jakichkolwiek działań skutkujących zmianą 

wierzyciela bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 

tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

§ 7  

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 
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2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy zamówienie nie 

leży w interesie publicznym lub nastąpiły okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§ 8 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Umowa sporządzona została zamówieniach dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1.Wymagania techniczno - eksploatacyjne samochodu bazowego i przedziału medycznego 

wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny- załącznik nr ………….. do SIWZ i niniejszej 

umowy. 

 

 

      WYKONAWCA:                                                   ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

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

 

 


