
Załącznik Nr 7 do SIWZ

„WZÓR UMOWY” - do Pakietu Nr 3

Umowa nr ........./ ........./ .............

Na zakup sprzętu i  aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału

Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji i Pracowni

Fizjoterapii realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: 

„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych  w zakresie geriatrii oraz opieki

paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” 

zawarta dnia ….......................... w Kolnie

pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym w Kolnie,  ul. Wojska Polskiego nr 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705;
REGON 450667610, zwanym dalej „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

…................................................ – Dyrektora 

a  

…...................................................,  KRS  ..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986 z  późń.  zm.)  w trybie  przetargu
nieograniczonego;  znak  przetargu Sz.O./SAG/41/05/19  Zakup  sprzętu  i aparatury  medycznej  na
potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz
Ośrodka Dziennej Rehabilitacji  i  Pracowni Fizjoterapii realizowanego w ramach projektu WND-
RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w
zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”. 
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  zakup  ambulansu  transportowego  na  potrzeby
Hospicjum Domowego,  znak przetargu: Sz.O./SAG/41/05/19, zgodnie z ofertą przetargową z
dnia  ….............. o  parametrach  technicznych,  na  warunkach  gwarancji,  serwisu,  szkolenia  i
ubezpieczenia  określonych  w  Załączniku  Nr  2  do  SIWZ,  stanowiącym  integralną  część
niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje,  że wyżej  wymieniony przedmiot  zamówienia  posiada  rok produkcji
…............. (min. 2019 rok) na pojeździe bazowym, jest nowy, bez przebiegu.

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zamawiającemu  na  własny  koszt  i  ryzyko
przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie ….................................  do siedziby
Szpitala  Ogólnego w Kolnie,  przy ul. Wojska Polskiego 69. Za rzeczywisty termin realizacji
zamówienia rozumie się datę dostarczenia przedmiotu umowy wraz z podpisaniem przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez uwag.

2. O  terminie  przekazania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego
telefonicznie  (tel.  0-86  273  93  36)  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Dostarczenie  przedmiotu
umowy bez  uprzedniego powiadomienia  o „deklarowanym dostarczeniu  przedmiotu  umowy”
skutkować będzie  nie odebranym w danym dniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy z
winy Wykonawcy i przesunięcia odbioru na dzień następny.

3. Wykonawca  po przekazaniu  do bieżącej  eksploatacji  przedmiotu  umowy zobowiązuje się  do
przeprowadzenia na własny koszt szkolenia (w terminie max. 3 dni roboczych, licząc od dnia
przekazania  przedmiotu  umowy)  dla  pracowników  Zespołu  Transportu  Sanitarnego  Szpitala
Ogólnego w Kolnie w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu.

4. Wykonawca wraz z dostawą ambulansu dostarczy niezbędne dokumenty pojazdu (świadectwo
homologacji ambulansu dotyczące pojazdu skompletowanego jako specjalny sanitarny + karta
pojazdu) – zgodne z wymogiem Załącznika Nr 2 do SIWZ).

5. Wykonawca do dostawy przedmiotu umowy zobowiązany jest dołączyć także:
a) fakturę VAT, która zawiera: nazwę, cenę, numer umowy,
b) protokół  zdawczo-odbiorczy  z  uzupełnionymi  danymi  oferowanego  wyrobu  oraz

ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełnione przez Wykonawcę,
c) kopię dokumentu potwierdzającego,  że dostarczone wyposażenie  medyczne będące na

wyposażeniu ambulansu jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia
20 mają 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019r. poz. 175),

d) karty gwarancyjne,
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e) instrukcje  obsługi  w  języku  polskim  wraz  z  danymi  technicznymi  oferowanego
ambulansu.

6. Odbiór  ambulansu  dokonany będzie  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  w
osobach:

- …..................................
- …..................................
- …..................................
- …..................................

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowych oględzin ambulansu. Negatywny wynik
oględzin w postaci usterek, braków lub niedociągnięć może spowodować odstąpienie od odbioru
ambulansu, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. W przypadku nie usunięcia
stwierdzonych  usterek  bądź  uzupełnienia  braków  w  trybie  natychmiastowym,  Zamawiający
uzgodni z Wykonawcą datę ponownego odbioru, a Wykonawca sprawdzi ambulans we własnym
zakresie  i  po  wyeliminowaniu  usterek  /  niedociągnięć  /  uzupełnieniu  braków,  ponownie
dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.

§ 3

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt
z Wykonawcą będzie: ….......................................

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z
Zamawiającym będzie: …............................... tel. …..................................

3. Strony mają prawo zmienić osoby, o których  mowa w ust. 1 i 2. Zmiana tych osób nie stanowi
zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy o
takiej zmianie. 

§ 4
1. Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu,  że  ambulans  drogowy dostarczony  w  ramach

niniejszej umowy jest wolny od wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji:

1. na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km             – ….. miesięcznej gwarancji,
2. na silnik i podzespoły mechaniczne oraz adaptację – ….. miesięcznej gwarancji,
3. na perforację nadwozia                                             – ….. miesięcznej gwarancji,
4. na powłokę lakierniczą                                             – ….. miesięcznej gwarancji,
5. na przedział medyczny                                             – ….. miesięcznej gwarancji,

3. Okresy te biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ambulansu.
4. Wykonawca gwarantuje,  że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansu są wolne od wad

fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady
powstałe  z  przyczyn  tkwiących  w  urządzeniach,  w  chwili  dokonania  ich  odbioru  przez
Zamawiającego,  jak i  wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn,  za które
Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w
ciągu  terminu  obowiązywania  gwarancji.  Okresy  gwarancyjne  na  poszczególne  urządzenia
będące na wyposażeniu ambulansu są określone w dokumencie gwarancyjnym.

5. Jeżeli  Wykonawca  lub  gwarant  albo  osoba  przez  nich  upoważniona,  po  wezwaniu  ich  do
wymiany urządzenia lub usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie
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wykona  zobowiązania,  Zamawiający  zachowuje  inne  uprawnienia  przysługujące  mu  na
podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

6. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii pojazdu nie może przekroczyć 14 dni
kalendarzowych od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi.

7. Wykonawca  lub  działająca  w jego imieniu  Autoryzowana  Stacja  Obsługi  (ASO)  w okresie
obowiązywania gwarancji dokona:
a) przeglądów  okresowych  pojazdu  w  nieprzekraczalnym  terminie  3  (trzech)  dni

kalendarzowych od chwili pozostawienia do dyspozycji ASO,
b) w przypadku wystąpienia awarii pojazdu, naprawy dokona bezpośrednio po zgłoszeniu, w

sytuacji wystąpienia trudności związanych z brakiem części zamiennych czas naprawy nie
może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

8. W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 7 pkt b) uległ wydłużeniu Wykonawca
zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać Zamawiającemu inny ambulans o
podobnych (tzn.  nie  gorszych)  parametrach  i  wyposażeniu.  Miejscem przekazania ambulansu
zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, jeżeli przekazanie odbywa
się  w czasie  przekazania  ambulansu  przez  Zamawiającego do naprawy,  natomiast  w okresie
późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

9. W sytuacji,  gdyby  Wykonawca  nie  pozostawił  do  dyspozycji  Zamawiającego  ambulansu  w
przypadku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający na koszt Wykonawcy  wynajmie ambulans.

10. Wykonawca zobowiązuje się wskazać minimum 3 (trzy) ASO zlokalizowane najbliżej siedziby
Zamawiającego.

11. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii wyposażenia nie może przekroczyć 14
dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. 

12. W przypadku trzykrotnej  awarii  tego samego wyposażenia,  Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego wyposażenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy tego
samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

13. W przypadku sprzeczności  między zapisami w umowie dotyczącymi  gwarancji  a warunkami
gwarancji  określonymi  w dokumencie  gwarancyjnym,  pierwszeństwo mają  zapisy zawarte  w
niniejszej umowie. 

§ 5

Wartość umowy wynosi: ….............................
Słownie: …...............................................................................................................................................
Cena zawiera podatek VAT.

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę zaoferowaną w ofercie
przetargowej  z  dnia  ….............,  przy czym cena będzie  zgodna ze szczegółową specyfikacją
dostawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), która stanowi integralną część niniejszej umowy.

2. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na
konto nr …........................................................ wskazane na fakturze w terminie do 60 dni, licząc
od dnia dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, wystawienia
faktury  VAT  oraz  przekazania  do  bieżącej  eksploatacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  z
podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 
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3. Za  ewentualne  nieterminowe  płatności  Wykonawca  może  naliczyć  odsetki  w  wysokości  nie
wyższych niż ustawowe w skali roku.

4. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP, Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:
a) zmiany nazwy,  siedziby Stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,
b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
c) zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany stawki podatku od

towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)) jedynie w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy; zmiana nie będzie dotyczyć wynagrodzenia netto,

e) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było prze-
widzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W przypadku zmian o których mowa w ust. 4 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

6. Aneks  zostanie  sporządzony  przez  Wykonawcę  i  przesłany  z  co  najmniej  7  –  dniowym
wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.

§ 7
Stosowanie kar umownych:
a) Z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy

kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma

prawo żądać kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.
c) Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 8
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przelewu wierzytelności z umowy na rzecz osób trzecich bez
uprzedniej pisemnej zgody o jakiej jest mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015. r. poz. 618 ze zm.)     
    

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od niego, w
szczególności:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej

części 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,

b) w  przypadku,  gdy  firma  Wykonawcy  postawiona  zostanie  w  stan  likwidacji,  zostanie
ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy firma Wykonawcy, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczęła
lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez powodów zależnych od Zamawiającego
przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w okolicznościach opisanych w ust. 1 w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach,  przy  czym  termin  jest
zachowany, jeżeli zamawiający nada pisemne oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim
dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem. 

3. W przypadku  o  którym  mowa  w ust.  1,  wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:

a) zmiana  umowy została  dokonana z  naruszeniem art.  144 ust.  1-1b, 1d i  1e ustawy –
Prawo zamówień publicznych;

b) wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

c) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury
przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE
i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił  zamówienia  z
naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku,  o  którym mowa w ust.  4,  wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie  spory,  jakie  mogą  powstać  na  gruncie  niniejszej  umowy  strony  będą  starały  się
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku ich nie rozstrzygnięcia poddają rozpoznaniu przez
sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.

§ 13

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

Zamawiający                         Wykonawca
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