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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA – PROJEKT 
 

zawarta w dniu  ..................... 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w 

Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30,  

w imieniu którego działa : 

Janusz Nowak – Dyrektor SP ZOZ 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 
a   
.................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..............................................................................................................................   

reprezentowanym przez : 

1. ..................................... - ........................................ 

2. ..................................... - ........................................ 

  

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą 
 
Wyboru Dostawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) na zadanie „Zakup i dostawa ambulansu typu C w systemie 
ratalnym” 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ambulansu typu „C” na 
bazie samochodu marki ..………………….…………………. wyprodukowanego w 2014 roku, wraz z 
wyposażeniem medycznym,                                   o specyfikacji zgodnej z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz 
szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi. Specyfikacja Istotnych warunków 
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Dane identyfikacyjne ambulansu stanowiące przedmiot niniejszej umowy, przedstawiają się 
następująco: 

a) marka samochodu: …………………………  
b) model: ……………………,  
c) rok produkcji: ………………............  
d) nr VIN/nadwozia(podwozia) ……………………...,  
e) nr silnika …………………………………..,  
f) pojemność silnika ………………………,  
g) moc ……………………..,  
h) nr karty pojazdu: ………………………………………….. 

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy: 
a) został dopuszczony do obrotu na rynku kraju Zamawiającego i posiada wymagane prawem 

dokumenty stwierdzające dopuszczenie do bezpiecznego stosowania, 
b) nie posiada wad fizycznych ani prawnych, 
c) nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, 
d) nie mają do niego żadnych praw osoby trzecie. 

 
 

§ 2. 
1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 Dostawca dostarczy w terminie do ........ dni  od dnia 

podpisania umowy. Za datę dostawy przyjmuje się datę bezusterkowego odbioru końcowego 
potwierdzonego protokołem odbioru sporządzonym z udziałem obu Stron i przeprowadzenia 
szkolenia pracowników Zamawiającego. 

2. Miejsce dostawy siedziba Zamawiającego tj. SP ZOZ ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl.  
3. Wykonawca zawiadomi ( fax, e-mail) Zamawiającego o terminie dostawy. 
4. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. 
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5. Odbiór ambulansu z wyposażeniem medycznym oraz ich przekazanie Zamawiającemu, szkolenie 
personelu Zamawiającego  nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

6. W dniu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. w dniu przekazania Zamawiającemu 
ambulansu i odbioru wyposażenia medycznego,  Dostawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty niezbędne do właściwej eksploatacji pojazdów w tym sporządzoną w języku polskim 
instrukcję obsługi pojazdu i sprzętu medycznego oraz dokumenty gwarancyjne pojazdu, 
wyposażenia i sprzętu medycznego, kartę pojazdu, wyciągi ze świadectw homologacji i inne 
określone prawem dopuszczenia certyfikaty, deklaracje zgodności, paszporty techniczne sprzętu itp. 
oraz oraz dokona przełożenia/zamontowanie sprzętu medycznego Zamawiającego z obecnego 
ambulansu do dostarczonego ambulansu na własny koszt i ryzyko. 

7. Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru o 
którym mowa w ust. 1. podpisanym przez obie strony niniejszej umowy.  

8. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego w dacie bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego stwierdzonego protokołem odbioru. 
 
 

 

§ 3. 
1. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
2. Powodem odmowy odbioru ambulansu przez Zamawiającego, może być jedna z niżej wymienionych 

przyczyn: 
a) ambulans nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) w ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć, 
c) brak wymaganej, określonej w SIWZ dokumentacji. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 – powodujących przedłużenie czynności 
odbiorowych Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niezależnie od kary naliczonej o 
której mowa w ust. 3 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu wolnego od wad w 
terminie dodatkowym nie dłuższym niż 10 dni. 

 

 

§ 4. 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy cenę ustaloną w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę tj. brutto; …………..……zł (słownie:………………. 
………………………….) netto: ………………. zł (słownie: ………………….……….)..  

2. Fakturę należy wystawić na podstawie protokołu odbioru na  Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy 
Tomyśl, NIP: 788-17-50-689.. 

3. Zamawiający będzie regulować cenę brutto w równych 36 miesięcznych ratach, każda w 
wysokości …………………..brutto słownie: …………………….. płatnych na koniec miesiąca, 
przy czym pierwsza rata płatna będzie na koniec miesiąca następującego po protokolarnym 
odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. W przypadku ceny niepodzielnej na 
36 równych rat, ostatnia rata jest ratą wyrównującą. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku zwłoki z zapłatą za daną dostawę Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w 

ustawowej wysokości. 
6. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych związanych 

z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 
 

§ 5. 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: 

a) ………….. miesiące – podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów 
b) ………….. miesiące – na perforację blach nadwozia, 
c) ………….. miesiące – na powłokę lakierniczą, 
d) ………….. miesiące – na zabudowę medyczną i sprzęt .  

2. W okresie gwarancji i bezpłatnego serwisu, Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub usterki 
na następujących zasadach: 

a) usługi gwarancyjne i serwisowe świadczony będzie przez autoryzowaną stacje obsługi w 
…………………………, 

b) serwis zobowiązany jest przystąpić do pracy nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 
usterki. Za zgłoszenie usterki lub awarii rozumie się zgłoszenie telefoniczne, za pomocą faxu 
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lub pocztą e-mail. 
c) 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 Dostawca obowiązany jest do wymiany elementu. 

d) okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii 
do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie 
Strony, 

e) Dostawca zapewnia dostępność części i elementów wymiennych przez okres min. …….. lat, 
f) Okres, o którym mowa w ust. 2 lit.d niniejszego paragrafu zobowiązuje się odnotować w 

dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy. 
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona. 

 
 

§ 6.  
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia 
określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Ponadto Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 
zamówienia określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, a także w wysokości 
10% wartości przedmiotu zamówienia z tytułu samego faktu istnienia wad i usterek w przedmiocie 
umowy w momencie dokonywania odbioru. 

3. Każda ze stron ma obowiązek zapłacić karę umowną w wysokości 10% przedmiotu zamówienia 
określonej w § 4 ust. 1  w przypadku odstąpienia od  umowy z przyczyn od niej zależnych. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych. 

                                                                    

 

                                                                   § 7. 
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
§ 8. 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

 
 

§ 9. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907  z późn. 
zmianami). 

 

 

§ 10. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 
 

 
  ZAMAWIAJĄCY     DOSTAWCA   
 

 
 
* Wypełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy 
 


