
Załącznik nr 6

UMOWA  nr   (istotne warunki umowy)

W  dniu  …................  r.  w  Słupcy  pomiędzy  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej
z  siedzibą w Słupcy, ul. Traugutta 7,  62-400 Słupca, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000033422,  NIP  667-15-34-335,  REGON  000306621,
reprezentowanym przez:
P. Rafała Spachacza – p o. Dyrektora,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Tadeusza Bereszyńskiego,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym"

a 

......................................................... z siedzibą w ............................, wpisanym do rejestru KRS pod numerem

......................................., NIP ….............................., REGON …...…......................., reprezentowanym przez:

....................................................................,
zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą"  w  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty
Wykonawcy w trybie: przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  dostawa  ambulansu  sanitarnego typu C –  1  kpl;  typ/model
……………. z podstawowym wyposażeniem, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, zwanego dalej
„ ambulansem”

2. Zarówno pojazd bazowy jak i zabudowa medyczna zostały wyprodukowano w roku …………... 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  o którym mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszej

umowy.

§ 2

1. Wykonawca  gwarantuje,  że  przedmiot  umowy jest  nowy,  nieużywany  jako pojazd  demonstracyjny,
wolny od wad, zgodny z aktualną wersją normy PN-EN 1789 (lub równoważnej) dla ambulansu oraz
aktualną wersją normy PN-EN 1865 (lub równoważnej) dla urządzeń do transportu pacjenta, spełniający
parametry  techniczno-użytkowe  opisane  w  załączniku  do  niniejszej  umowy,  odpowiada  przepisom
zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015, poz. 305, z późn.
zm.) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania zespołów ratownictwa
medycznego, posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans
sanitarny.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  montażu  w  ambulansach  urządzeń  systemu  wspomagania
dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu
wraz z podstawą (stacją dokującą) i przegubowym uchwytem.

3. Zamawiający  przewiduje  montaż  ww.  urządzeń  przez  pracownika  uprawnionej  do  tego  firmy
w uzgodnieniu  z  Wykonawcą,  pod  nadzorem serwisu  gwarancyjnego,  związku z  czym montaż  nie
będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć
zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD.

4. Wykonawca  gwarantuje,  że  urządzenia  zamontowane  w  procesie  adaptacji  pojazdu  bazowego  na
ambulans  sanitarny  nie  będą  powodowały  zakłóceń  elektromagnetycznych,  które  mogą  wpłynąć
negatywnie na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do
pracy w ambulansie.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca przedmiot umowy na własny koszt
i ryzyko w dni robocze (od poniedziałku do piątku, do godziny 14:00), w terminie do 15.12.2019 r.
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6. O terminie dostawy ambulansu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni
roboczych.

7. Wykonawca  wraz  z  ambulansem  dostarczy  wszystkie  dokumenty  konieczne  do  zarejestrowania
ambulansu, oraz  jego eksploatacji i obsługi.

8. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z  tytułu uszkodzenia,  lub utraty przedmiotu umowy, aż do
chwili potwierdzenia protokołem zdawczo- odbiorczym przez Zamawiającego odbioru ambulansu wraz
z niezbędnym wyposażeniem. 

9. Jeżeli  odbiór  ambulansów  będzie  negatywny  ze  względu  na  usterki,  braki,  niemożliwość
zarejestrowania  pojazdów  –  wynikające  z  braków  dokumentacji,  niesprawności,  niedociągnięć  lub
niezgodności  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  specyfikacji,  Zamawiający  ustali
z Wykonawcą datę ponownego odbioru,  a jeżeli  data ta będzie późniejsza aniżeli  ustalona w ust.  5
niniejszego paragrafu  będą  miały  zastosowanie  kary,  o  których mowa w paragrafie  7.  Wykonawca
sprawdzi ambulans we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek uzupełnianiu braków, ponownie
dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 

§ 3

1. Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu umowy
Zespół w składzie: …………………………………………….……….
2. Po stronie Wykonawcy do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz przekazania przedmiotu umowy
Zespół w składzie: ……………………………………………………..

§ 4

1. Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji, eksploatacji,
obsługi i gwarancji.

2. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty
gwarancyjne,  paszporty  techniczne  etc…).  W  przypadku  dostarczenia  dokumentów  producenta
zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

3. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy
w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.

§ 5
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  o  którym  mowa  w  §  1,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie netto: …………zł, podatek VAT: ……………zł; brutto: …………………zł;
       słownie: ……………………………………….. złotych …/100. 
2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w  ust  1,  wyczerpuje  wszelkie  roszczenia  wynikające  z  niniejszej

umowy i zawiera całkowity koszt dostawy, uwzględniający wszelkie koszty i opłaty dodatkowe w tym
np: koszty transportu, za i wyładunku, opakowania, instalacji, szkolenia, ubezpieczenia a także koszt
serwisu gwarancyjnego, itp. 

3. Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom.
4. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po odbiorze potwierdzonym podpisanym

bezusterkowym protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 
5. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na  podstawie  faktury  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zapłata  nastąpi  w  formie  przelewu  bankowego,  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

w Banku ………………. nr konta ….............................……………………………………………… 
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  konsekwencji  wobec  Wykonawcy  związanych  z  zastosowaniem

stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych
innych  czynności,  w  wyniku  których  doszłoby  do  zmiany  Stron  umowy.  Ewentualna  zgoda
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Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego
zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U.z 2018 r., poz.160). 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 7
1. Ustala się następujące kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności  w wysokości  10% wartości  wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w §5 ust.1
umowy. 

2)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §5  ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  umownego terminu wykonania
umowy określonego w §2 ust. 5 umowy 

3) za  nieprzestrzeganie  warunków gwarancji  i  rękojmi,  o  których mowa w §8 za  każde  uchybienie
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1.

2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej.

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy,
ani z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potracenia  należności  z  tytułu  kar  umownych  z  należnego
Wykonawcy wynagrodzenia bez wcześniejszego zawiadomienia o takim wykonaniu.

§ 8

1. Wykonawca   udziela  gwarancji zgodnie  z  zapisami  jak  w  załączniku  do  umowy
tj……………………………....  Okres  gwarancji  dla  wyposażenia  ambulansu,  tj.  transporter  noszy
głównych, nosze główne, defibrylator, respirator, krzesełko transportowe, ssak, wynosi 24 miesiące.  

2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej
inicjatywy  w ilości  i  w  zakresie  zgodnym z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej
łącznie  z  bezpłatną  wymianą  wszystkich  części  i  materiałów  eksploatacyjnych  niezbędnych  do
wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego
w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. 

3. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez
wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faxem lub pocztą e-mail.

4. Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  napraw gwarancyjnych ambulansu oraz podstawowego
wyposażenia, opisanego w załączniku do niniejszej umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie
dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  zgłoszonej  telefonicznie,  faxem  lub  e-mailem  naprawy
gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od czasu zgłoszenia
awarii.

6. Czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu
doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego faxem lub w formie
mailowej na adres e-mail: _________________, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku
wysłania go między godz. 8:00 a 16:00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu
roboczym,  natomiast  w  przypadku  wysłania  go  po  godz.  16:00  lub  w  dniu  nie  będącym  dniem
roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym

7. Jedynie w przypadku poważniejszych awarii zabudowy specjalistycznej lub wyposażenia ambulansu,
których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub
element wyposażenia medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt
Wykonawcy.

8. Jeżeli  Wykonawca  lub  wskazany  przez  niego  podmiot  nie  wykona  naprawy  gwarancyjnej
w  maksymalnym  terminie  wyznaczonym  w  ust.  3,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  podstawić
bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny ambulans zastępczy
lub  element  wyposażenia  podlegający  reklamacji  gwarancyjnej,  spełniający  wymagania  opisane
w załączniku do niniejszej umowy.
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9. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub elementu wyposażenia
wymienionego  w  ust.  7,  nie  wynikających  z  winy  Zamawiającego  lub  normalnego  zużycia
eksploatacyjnego, Kosztami normalnego zużycia eksploatacyjnego zostanie obciążony Zamawiający.

10. Jeżeli  w  przypadku  opisanym  w  ust.  7,  Wykonawca  nie  podstawi  ambulansu  zastępczego  lub
podlegającego reklamacji  gwarancyjnej  elementu wyposażenia,  spełniającego opisane  w załączniku
wymagania,  Zamawiający  może  wynająć,  do  czasu  wykonania  naprawy,  ambulans  lub  element
wyposażenia spełniający takie wymagania, obciążając kosztami Wykonawcę.

11. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu, w maksymalnym terminie określonym
w ust.  3,  oraz  nie  spełnienia  jednocześnie  postawionego  warunku  opisanego  w  ust.  7  niniejszego
paragrafu,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości  50  zł,  za  każdy dzień
(kalendarzowy) opóźnienia od maksymalnego terminu określonego w ust. 3. niezależnie od obciążenia
kosztami o których mowa w ust. 9.  

12. W  przypadku  nie  podjęcia  w  okresie  gwarancyjnym  zgłoszonej  naprawy  ambulansu  w  siedzibie
Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 zł za każdą godzinę opóźnienia od czasu określonego w ust.
4. 

13. Naliczenie  kar  umownych  na  podstawie  §8  ust.  10  lub  11  wyłącza  możliwość  naliczenia  kar  na
podstawie §7 ust. 1 pkt 3. 

14. Okres  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  kompletnego
ambulansu.

15. Wykonawca  udostępni  numery  telefonów,  faksów,  adresy  e-mail  czynne  w  dni  robocze  w  godz.
8:00-16:00,  pod  którymi  Zamawiający  może  zgłaszać  awarię  przedmiotu  zamówienia  zarówno
w  zakresie  pojazdu  bazowego  jak  i  zabudowy  specjalistycznej  i  wyposażenia  podstawowego
ambulansu. Wykaz w/w numerów zostanie dołączony do niniejszej umowy.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Istotne  zmiany umowy nie  mogą  naruszać  postanowień art.  144 ust.  1  ustawy -  Prawo zamówień

publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności :
1) zmian regulacji  prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, w tym również m.in. zmian

obowiązującej stawki podatku VAT powodujących zmianę kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy
w kwocie zmienionego podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

2) wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć
w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę;

3) wystąpienia sił wyższych, spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, niezależne od stron umowy,
niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy. 

4) jeżeli Wykonawca w ofercie przetargowej, o której mowa w § 1 ust. 1 wskazał podwykonawcę, na
zasoby którego powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień
publicznych,  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie wymaga
wcześniejszego  wykazania,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania;

5) zmiany numeru konta bankowego;
6) zastąpienia  sprzętu  stanowiącego wyposażenie  ambulansu,  który  ma być  dostarczony w ramach

realizacji  niniejszej  umowy,  sprzętem  nowym,  posiadającym  wszystkie  co  najmniej  takie  same
parametry  funkcjonalne  i  jakościowe  jakie  posiadał  sprzęt  będący  podstawą  wyboru  oferty
Wykonawcy, pod warunkami : dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających
spełnienie przez dostarczony sprzęt wymagań Zamawiającego zgodnie z zapisami siwz, oraz że cena
wprowadzonego sprzętu nie wpłynie na zwiększenie ceny zamówienia.
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§ 10

1. Sprawy sporne wynikłe między Stronami będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja  przetargowa:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków

Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 12

Załącznikami do niniejszej umowy są wypełnione i podpisane przez Wykonawcę:
1) Opis przedmiotu zamówienia (Oferta Wykonawcy).
2) Wykaz numerów telefonów, faxów, adresów e-mail do zgłaszania awarii.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję………………………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
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