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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA - projekt 

 

Zawarta w dniu ............... r. w Bielsku-Białej pomiędzy: 

 

Bielskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14  

NIP: 547-02-92-617 

reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Waligórę  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa dwóch ambulansów typu C dla 

Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.” zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579) 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia na dostawę  dwóch 

ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy określonego  w ust.1 zgodne będzie z formularzem ofertowym  

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Zakres rzeczowy został ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 5 

do SIWZ. 

4. Zaoferowany przez Wykonawcę w zał. Nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia to 

……………………./nazwa, typ, model/ 

 

§ 3 

1. Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto …… zł 

(słownie:…………………….) t.j. łącznie z podatkiem VAT, który wynosi………. 

(słownie:………………….....) 

2. Wynagrodzenie  obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji  

z jakichkolwiek tytułów. 

 

  § 4 

1. Wykonawca  dostarczy przedmiot umowy zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym i terminie 

w nim zawartym. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni, o dacie 

dostawy przedmiotu umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zapewni szkolenie wstępne wyznaczonych 

pracowników Zamawiającego. 
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5. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu  zdawczo-odbiorczego podpisanego 

przez upoważnione przez obie strony niniejszej umowy osoby. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach, podpisany na takich samych zasadach jak 

w ust.5.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie odpowiada parametrom 

określonym w formularzu ofertowym lub specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin 

na usunięcie wad lub braków w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach. Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości. 

8. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w §4 ust.5, na 

Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 5 

1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół o którym mowa w §4 ust.5. 

2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy wskazane w treści faktury. 

 

§ 6 

1. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego: 

a. mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, 

b. powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące, 

c. perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy, 

d. na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, 

e. sprzęt medyczny – min. 24 miesiące 

2. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne co najmniej 1 

raz w roku (lub częściej, zgodnie z zaleceniami danego producenta) oraz bezpłatnych przeglądów 

eksploatacyjno – konserwacyjnych, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie urządzeń.  

3. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych – max w 7 dni roboczych od zgłoszenia na 

koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych 

równych lub lepszych  w przypadku naprawy powyżej 7dni roboczych. 

4. Wykonawca zapewni możliwość zakupu części zamiennych w okresie 5 lat od podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzenia jego realizacji podwykonawcom/z 

powierzeniem jego realizacji podwykonawcom– zgodnie z treścią oferty. 
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§ 8 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust.5 ustawy  

o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160). W przypadku 

nieuiszczenia przez Zamawiającego  zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 

Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 

Kodeksu Cywilnego, a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 

nieistniejące. 

 

§ 9 

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w przypadku: 

a) zmiany Podwykonawcy; 

b) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy 

Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania 

Podwykonawcom; 

c) zmiany Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa; 

d) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy; 

e) zmiany adresu/ siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności. 

3. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym 

paragrafem winien być zgłoszony zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do ….. dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem pkt. a), w 

następujących przypadkach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w tym należności z niniejszej 

umowy, 

c) jeżeli Wykonawca popadł w zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy; z tym zastrzeżeniem, 

że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli poprzez pisemne wezwanie, 

wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin na realizację wskazanego obowiązku, a 

Wykonawca nie wywiązał się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie; w takim 

przypadku, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie 

Wykonawca poniósł w związku z umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie, 
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3. Odstąpienie od umowy określone w ust.1 pkt. b i c uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpienia bez wyznaczania dodatkowych terminów. 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust.1 umowy, 

b) gdy Wykonawca opóźnia się w dostarczeniu przedmiotu umowy, zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy  określonego w §3 ust.1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, 

c) określonym w §4 ust. 6 i 7 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w §3 ust.1 umowy, za każdy dzień do momentu dostarczenia przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy odpowiednio wolego od wad lub zgodnego ze złożoną 

ofertą i opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

4. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§13 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Załącznik nr1 do SIWZ - Formularz ofertowy  

b) Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

§14 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla 

Zamawiającego. 

 

§15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579). 

 

§16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

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

 


