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                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR ……./2014                                  

                                                                    /wzór/ 

Zawarta w Myszkowie w dniu ……………2014 roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29,  

42-300 Myszków, NIP: 577-17-44-296, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w 

Częstochowie, Wydz. Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej Zamawiającym, 

którego reprezentuje: 

Dyrektor       -   …………………………………………………      

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………….., KRS: …………………………….. 

nazywanym w dalszym w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 ………………………… - ……………………………… 

§ 1 
 

      Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej     

      oferty Wykonawcy, złożonej w ramach postępowania o zamówienia publiczne na   

      przeglądy techniczne oraz naprawę pojazdów będących własnością Zamawiającego,  

      zrealizowanego w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy Prawo  

      zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.).  

 

                                                                        § 2 
 

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje pojazdy w/g załącznika Nr 1 do SIWZ -

szczegółowy opis samochodów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz 

złożonej oferty. 

      2.   Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ………….. do       

            dnia………………… lub do wyczerpania się kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na  

            sfinansowanie zamówienia do wysokości ………………………zł brutto. 

 

§ 3 
 

1. Naprawy i przeglądy samochodów wykonywane będą sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego. 

2. Naprawy i przeglądy samochodów wykonane będą zgodnie z warunkami 

technicznymi przewidzianymi przez producenta danej marki pojazdu. 

3. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe. Za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się użycie zregenerowanych części lub tzw. zamienników. 

4. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie wykonywania usługi muszą odpowiadać 

wszystkim warunkom i wymogom określonym przez producenta samochodu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru materiałów eksploatacyjnych użytych do 

wykonania usługi, z uwzględnieniem pkt. 4. 

6. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz jego podzespołów  

i układów. 

7. Naprawy i przeglądy wykonywane będą w czasie nie dłuższym niż określony dla tego 

typu czynności przez producenta samochodu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
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niezwłocznie przedłoży dokumenty określające normy czasowe dla wykonania usługi 

ustalone przez producenta. 

8. Naprawa samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

licząc od dnia dostarczenia pojazdu do stacji obsługi. 

9. Przy naprawach samochodów wymagających oczekiwania na dostawę części, termin 

wykonania może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 

10. Zakres naprawy i czynności serwisowych oraz czas ich wykonania każdorazowo 

zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę w zleceniu wykonania usługi. 

Zlecenie wykonania usługi podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę stanowi 

podstawę do wykonania usługi oraz do określenia należnego Wykonawcy z tego tytułu 

wynagrodzenia. 

11. Zakres naprawy oraz czas jej wykonania może ulec zmianie, w przypadku, gdy  

w trakcie naprawy ujawnią się inne wady w pojeździe wymagające naprawy. Zmiana 

zakresu i czasu wykonania naprawy wymaga zgody Zamawiającego oraz 

zamieszczenia odpowiednich informacji w zleceniu wykonania usługi. 

12. Wykonawca w pełni odpowiada za przekazany do serwisu, naprawy lub przeglądu 

pojazd. 

13. Przypisane Zamawiającemu, w niniejszym paragrafie, prawa wykonywać będzie 

pracownik Zamawiającego wskazany w zleceniu usługi. 

14. W przypadku, gdy po wykonaniu usługi serwisu lub naprawy nie usunięto wady  

w działaniu pojazdu Zamawiający zapłaci jedynie za materiały i części użyte do 

wykonania usługi. 

§ 4 
  

1. Do wykonywanych usług Wykonawca zastosuje ceny ryczałtowe określone w 

formularzu asortymentowo-cenowym zawarte w Załączniku  nr  3 do SIWZ i 

niniejszej umowy. 

2. Dla napraw i przeglądów nie wymienionych w Załączniku nr 3 wynagrodzenie 

Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o cenę brutto za 1 roboczogodzinę w 

wysokości:  

………………………………………………… w oparciu o złożoną ofertę  

i normy czasowe przewidziane przez producenta samochodu na wykonanie usługi,  

po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie wykonawcy może być niższe niż określone w sposób wskazany 

     w pkt. 1 , o ile Wykonawca tak ustali. 

1) Cena części, materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania usługi nie może                         

    przekroczyć ceny ich zakupu określonej przez ich producenta dla nabywcy końcowego     

    czyli Zamawiającego pomniejszonej o upust w wysokości …….. %, naliczanym od   

    cen netto określonych w fakturze.  

    Wykonawca do faktury za wykonaną usługę dołączy kserokopię fakturu zakupu części  

    i materiałów użytych do wykonania usługi.  

      4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od  

          dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za wykonanie naprawy. Za datę zapłaty  

           przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4  zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu napraw i przeglądów samochodów. 

§ 5 
  
1. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji, zaś na 

dostarczone części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji 

określonemu przez ich producenta. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się od dnia zakończenia serwisu i naprawy.  

Czas naprawy przedłuża okres trwania gwarancji.  

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się: 
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a. w terminie do 2 dni od dnia dostarczenia pojazdu do stacji obsługi do 

usunięcia wady powstałej na wskutek niewłaściwego wykonania usługi, 

b. do odebrania i dostarczenia do stacji obsługi pojazdu unieruchomionego na 

wskutek niewłaściwego wykonania usługi. 

4. Czynności określone w pkt. 3 Wykonawca wykonuje na swój koszt.  

 

§ 6 
  
1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia uprawnia Zamawiającego do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

2. Zmiana wynagrodzenia na wyższe jest równoznaczna z zerwaniem umowy i nie 

wykonywaniem naprawy, co skutkować może obciążeniem Wykonawcy kosztami   

w wysokości wykonanej naprawy przez osoby trzecie. 

3. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków gwarancyjnych daje 

Zamawiającemu prawo powierzenia naprawy pojazdu osobom trzecim. Koszt naprawy 

realizowany przez osoby trzecie poniesie Wykonawca.   

 

                                                                           § 7 

 

1. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość  

wprowadzenia zmiany do umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:  

        a) zmiany terminu realizacji usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności  

            niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych  

           okoliczności, 

       b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, np.  

           w zakresie zmiany stawki VAT. 

 

                                                                § 8 

       1. Zamawiający może naliczyć kary umowne: 

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

           okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

       b) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  

           okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

       c) w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć  

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

           każdy dzień opóźnienia. 

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

    mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.   

 

                                                                          § 9  

 

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania, o którym mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

3. Sprawy sporne mogące wynikać na tle stosowania umowy strony poddają 

orzecznictwu Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.    
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§ 10 
 

        1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

            każdej ze stron. 

        2. Załączniki:  

          Integralną część umowy stanowi formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy. 

 

              Wykonawca                                                                       Zamawiający 

 

 

 

 

 

      ………………………….                                             ……………………………… 


