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Załącznik nr 6 do SWZ  

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR _______________________ 

zawarta w dniu …………………………… 2022 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 15A, 

57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-16-85-519, Regon 891506169 reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – …………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………… z siedzibą …………………………………………… NIP …………… Regon …………… zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………… 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, w ramach 

postępowania nr 1/PN/2022 zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z 

dnia ……………… 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego 

wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w 

Ząbkowicach Śląskich. 

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów na rynek polski, wolny od wad oraz posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty. Pojazdy 

nie były używane jako demonstracyjne i są zgodne z aktualną normą PN-EN1789 lub normą ją 

zastępującą, odpowiadają przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2022z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie 

umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2487), posiadają 

aktualne świadectwo homologacji dla skompletowanego ambulansu sanitarnego (Świadectwo 

Homologacji Typu w rozumieniu art. 2 pkt. 71-74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny 

stanowiący wyposażenia ambulansów jest zgodny z normą PN EN 1789+12 oraz PN EN 1865-1, normy 

równoważne oraz spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1565). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;  

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych;  

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;  

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.  
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada całopojazdową homologację typu WE oferowanych ambulansów.  

6. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonanie zobowiązań umownych. 

§ 2 

Termin realizacji umowy do 09.12.2022 r.   

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ambulans sanitarny wraz z dokumentami niezbędnymi do 

rejestracji i ubezpieczenia pojazdu (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd 

skompletowany). 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy oraz o osobach 

realizujących dostawę co najmniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ul. 

Sienkiewicza 15A, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na własny koszt i ryzyko.   

4. Wraz z ambulansami Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do eksploatacji i obsługi 

ambulansów. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty 

przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia protokołem jego odbioru przez Zamawiającego. 

5. Protokolarny odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu umowy będzie równoznaczny z odbiorem całości 

zrealizowanego przedmiotu umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy i 

wyznaczy termin ich usunięcia. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 strony spiszą protokół wskazujący na wady i usterki oraz określą 

termin ich usunięcia. 

8. Wraz z zabudowanymi ambulansami Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich niezbędnych dokumentów: 

1) instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego,  

2) książkę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego,  

3) karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję,  

4) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,  

5) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,  

6) certyfikaty zgodności z aktualną normą lub normą ją zastępującą w zakresie ambulansów, 

wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu. 

7) paszporty techniczne sprzętu medycznego (jeśli dotyczy),  

8) schematy elektryczne: 

a) dodatkowych instalacji ambulansu, 

b) rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu, 

c) instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności, 

9) dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny,  

10) homologację pojazdu skomplementowanego,  

11) dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (ambulansu), 

12) komplet kluczy. 

9. 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. 

§ 4 
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1. Wszystkie dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim 

(instrukcje obsługi, sposób użycia). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta 

zagranicznego, muszą one zawierać tłumaczenia na język polski. 

2. Dokumenty dostarczone w języku innym niż polski, bez załączonego tłumaczenia, zostaną zwrócone 

Wykonawcy, a odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przełożony do czasu uzupełnienia tych 

dokumentów o tłumaczenie na język polski.  

§ 5 

1. Łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ……………………… 

2. Podstawę do wystawienia faktury (rachunku) i zapłaty wynagrodzenia stanowi protokół zdawczo-

odbiorczy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego                                    

i Wykonawcy. 

3. Podana kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz podatki i cła 

ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy po realizacji umowy, po 

dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy, po jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń w 

terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 

podmiotami trzecimi. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 0,2% kwoty łącznej wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty 

łącznej wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

2. Łącza wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty łącznej wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje faktycznie poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający 

będzie upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania przez 

Wykonawcę. 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na ambulanse sanitarne w zakresie: 

a) mechaniczna (bez limitu kilometrów) …………………. miesięcy, 

b) na powłoki lakiernicze …………………. miesięcy, 

c) na perforację …………………. miesięcy, 

d) na zabudowę medyczną …………………. miesięcy. 

2. Warunkiem otrzymania gwarancji na ambulanse sanitarne jest wykonanie przez Zamawiającego 

określonych przeglądów w autoryzowanej stacji, zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w 

instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej. 
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3. Wykonawca udziela gwarancji na ambulanse sanitarne zgodnie z załączonymi kartami gwarancyjnymi, 

zobowiązując się do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te 

ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

4. W zakresie ambulansów sanitarnych strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że: 

1)  usunięcie wad/usterek w przedmiocie umowy co do zasady w okresie rękojmi/gwarancji 

następować będzie w siedzibie SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich;   

2)  w przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad/usterek w przedmiocie umowy w warunkach 

warsztatowych i naprawy poza siedzibą SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, 

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie podając przewidywany termin 

usunięcia wady jednak nie dłuższy niż przewidziano w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Zawiadomienie 

powyższe nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie przez Zamawiającego; 

3)  w przypadku wystąpienia usterki, która nie wpływa na możliwość dalszej jazdy, transport 

ambulansu do autoryzowanej stacji obsługi spoczywa na Zamawiającym. W przypadku awarii 

uniemożliwiającej dalszą jazdę transport ambulansu musi odbyć się na lawecie; w takim przypadku 

koszty związane z transportem do miejsca naprawy oraz koszty transportu z miejsca naprawy, jak 

również ryzyko utraty lub uszkodzenia ambulansu ponosi w całości Wykonawca; 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt 

szkoleniowy zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji na sprzęt i aparaturę 

medyczną oraz sprzęt szkoleniowy, którykolwiek z elementów będzie wymagał trzech napraw, 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na nowy, a Wykonawca 

zobowiązuje się to żądanie spełnić. 

7. Gwarancje dotyczące przedmiotu umowy rozpoczynają swój bieg od protokolarnego odbioru bez 

zastrzeżeń. 

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie. 

9. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad wymaga formy pisemnej. 

10. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji a warunkami 

gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a 

jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone. 

11. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależne od uprawnień z tytułu gwarancji.  

§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

a) zgodności z niniejszą umową,  

b) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,  

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; W związku z powyższym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową 

przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady fizyczne ambulansów sanitarnych, które wystąpią w okresie 

gwarancji w terminie: 

a) przedział medyczny: czas reakcji (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia 

naprawy) 72 godzin - max. Czas usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od pisemnego 

zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii.  

b) sprzęt wchodzący w skład wyposażenia przedziału medycznego oraz środki łączności: czas reakcji 

(czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia naprawy) 72 godzin - max. Czas 

usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o 

zaistnieniu awarii.  
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c) pojazd bazowy: czas reakcji (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu rozpoczęcia 

naprawy) 72 godzin - max. Czas usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od pisemnego 

zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii.  

3. Jeżeli wada części (zespołu) wystąpi po raz trzeci w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo domagać 

się wymiany tej części (zespołu) na wolną od wad (nową). 

4. W przypadku wymiany części (zespołu) w ambulansie medycznym gwarancja biegnie od nowa dla tej 

części (zespołu) i w wymiarze jak w § 7 ust. 1.  

5. W przypadku podjęcia naprawy gwarancyjnej ambulansu sanitarnego Wykonawca zobowiązany będzie 

do podstawienia bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego ambulansu zastępczego lub innego pojazdu 

zastępczego, na który Zamawiający wyrazi zgodę. Ambulans zastępczy lub inny pojazd zastępczy zostanie 

oddany przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego po 10 dniach od wystąpienia usterki. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

może wynająć do czasu zakończenia naprawy ambulans inny pojazd zastępczy, obciążając kosztami 

Wykonawcę. 

§ 9 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tej części zamówienia, a Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za 

wszelkie działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne. Zamawiający nakłada na Wykonawcę 

obowiązek pisemnego poinformowania go o zmianach w zakresie części realizowanej przez podwykonawcę 

lub zmianie podwykonawcy (o ile dotyczy).  

§ 10 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 11 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego ............................................................................................................... 

b) ze strony  Wykonawcy ....................................................................................................................  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

§ 12 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie: 

1) Zmiany  przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania umowy. 

2) Zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT. 

3) Gdy  zaistnieje  konieczność  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  uwarunkowana: 

działaniem  siły  wyższej,  tj.  zdarzenia  nadzwyczajnego,  niemożliwego  do  przewidzenia i  

przeciwdziałania,  uniemożliwiającego  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  z  tym 

zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  zaistnienia  przerwy  lub  przestoju  w  realizacji  dostawy,  okres 

przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji  zamówienia  równy  będzie  okresowi  przerwy  lub 

przestoju. 
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4) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 

5) Zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych czy materiałowych (np. 

wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny 

oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na 

podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 

§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

b) gdy Wykonawca dwukrotnie dostarczył wadliwy przedmiot umowy. 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający realizację umowy, 

e) Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, przesłanego faksem lub drogą elektroniczną i istnieje uzasadnione 

przekonanie, iż Wykonawca nie zrealizuje umowy w umówionym terminie, 

f) Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, z 

zastrzeżeniem, iż zwłoka w dostawie przedmiotu umowy uprawniająca Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy następuje z dniem następnym po terminie realizacji umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 1 lit. a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół wykonanych dostaw wg stanu na dzień odstąpienia. 

§ 14 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca, będą 

posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa 

zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są upoważnione do składania oświadczeń w imieniu 

Stron, które reprezentują. 
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§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

§ 17 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Specyfikacja  Warunków Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 
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