
Umowa - projekt 

 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

Zawarta dnia …...2012 r. w Sejnach, pomiędzy:   

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2, 

działającym na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego  0000016297 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 

1. Waldemar Kwaterski - Dyrektor 

  

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………., 

działająca na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego………………………… 

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

1. ……………………………………………………. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1.  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ambulans transportowy 

spełniający PN-EN 1789 marki ………………, fabrycznie nowy, rok produkcji 

…………zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (Formularz ofertowo – cenowy). 

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dostawy wynikającej z niniejszej umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie wyższą niż ………… zł, 

(słownie:…………………………………………………….)plus podatek VAT w 

kwocie ……………. zł, (słownie…………………………………………………….). 

3. Wykonawca w dniu odbioru pojazdów przekaże Zamawiającemu: 

1) Książkę gwarancyjną, 

2) Instrukcję obsługi (w języku polskim), 

3) Kartę pojazdu, 

4) Książkę przeglądów okresowych, 

5) Wyciąg ze świadectwa homologacji, 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby ambulans transportowy w 

terminie 15 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia oraz transportu pojazdu do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru. 

3. Dokumentem stwierdzającym dostawę oraz odbiór techniczny pojazdu jest protokół 

odbioru podpisany przez osoby odpowiedzialne za dostawę ze strony Wykonawcy i 

odbiór techniczny ze strony Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami, jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 



prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 

i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, 

elektroniczne zwanej dalej „gwarancją mechaniczną" na okres 24 miesięcy bez limitu 

przebiegu kilometrów, biegnącej od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdów w 

siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze, biegnącej od 

dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia przeglądy, obsługiwania oraz naprawy obowiązujące w okresie 

objętym warunkami gwarancji w najbliższym Zamawiającemu punkcie serwisowym 

danej marki. 

4. W okresie obowiązywania „gwarancji mechanicznej" Wykonawca zobowiązuje się do 

ponoszenia wszelkich kosztów napraw nie wynikłych z winy użytkownika, 

przeglądów technicznych, a także obsług okresowych, z uwzględnieniem części 

zamiennych oraz innych środków i materiałów użytych w procesach obsługowo -

naprawczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania wszystkich usług 

wymienionych w ust.4, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili 

zgłoszenia usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 

granic RP. 

6. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach 

pojazdów w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 4. 

1.   Wynagrodzenie za wykonaną dostawę będzie płatne po wykonaniu dostawy oraz 

podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………….. 
2.   Zamawiający ma prawo do potrącenia kar z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. Strony zastrzegają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy: 

1) za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5 % ceny brutto nie 

dostarczonego pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) za nieterminową realizację czynności wymienionych w § 3 ust. 4 w wysokości 

0,1% ceny brutto „serwisowanego" pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, 

4) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 

% wartości przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

3. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 

wykonania naprawy gwarancyjnej. 



§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach jednak nie później niż do dnia zrealizowania dostawy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie 

dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy pojazdu, określonego w § 1 ust. 3 

umowy. 

 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotowej umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności osiągnięcia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Zmiany, uzupełnienia oraz porozumienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 

 

 

Załącznik do umowy: 

1. Formularz ofertowo – cenowy  

 

 

 WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 
 


