dodatek nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY DOSTAWY PCZSzp/PN/1/2018
Zawarta w dniu ......................2018 roku w Drezdenku
pomiędzy:
1. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, NIP 2810069579.
reprezentowaną przez:
• .................................................................................,
• ...............................................................................
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
2. ....................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
•

.......................................................................................................................................................................

•

.......................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu typu C, nr sprawy
PCZSzp/PN/1/2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym poniżej 221 tys. euro, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.
o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§1
Przedmiot umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd specjalny sanitarny - ambulans drogowy typu C, zgodnie ze specyfikacją
dostawy, stanowiącą integralną część umowy – załącznik nr 1 do umowy, zgodnie z ofertą z dnia ….2018 r.
Indywidualne dane przedmiotu umowy: nr silnika, nr nadwozia, określone zostaną w protokole odbioru pojazdu.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest
obciążony prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania (m.in.: administracyjnego, podatkowego,
karnego) bądź zabezpieczenia.
Przedmiot umowy spełnia wymagania określone w szczególności w:
a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
b) Aktualnej Polskiej normie PN-EN 1789 (pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe) lub normach
równoważnych.
c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (T.J. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.);
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w
sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (T.J. Dz.U z
2016r., poz. 1088 ze zm.)
e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
(Dz. U. z dnia 5 listopada 2010r. nr 209, poz. 1382 ze zm.)
f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
(T.J. z 2015 r., poz. 1475 ze zm.)
§2
Realizacja
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
Dokładny termin dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z następującymi dokumentami:
a) oryginał lub poświadczoną „za zgodność” kopię ważnego świadectwa homologacji lub wyciągu ze świadectwa
homologacji na pojazd bazowy i świadectwa homologacji typu WE na pojazd skompletowany jako ambulans
sanitarny, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) książkę gwarancji ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia,
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c)

wykaz punktów serwisowych ASO na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych ambulansu,
przeglądów serwisowych, zabudowy medycznej i wyposażenia,
d) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do bieżącej obsługi ambulansu i wymiany części
eksploatacyjnych gwarantujących zachowanie praw z gwarancji,
e) instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim,
f) oświadczenie oraz dokument potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu z obowiązującą normą PN-EN
1789 lub normą równoważną wraz z raportem z przeprowadzonych badań dotyczących zastosowanych rozwiązań
technicznych oferowanej zabudowy specjalnej ambulansu,
g) książkę przeglądów serwisowych,
h) kartę pojazdu,
i) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
j) jeśli dotyczy - dokument potwierdzający ubezpieczenie OC komunikacyjne
k) testy zderzeniowe całego nadwozia przedmiotu umowy
l) dokument potwierdzający klasę emisji spalin
m) schemat instalacji elektrycznej zabudowy medycznej
5. Przed odbiorem ambulansu Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu technicznego przedmiotu umowy.
6. Z realizacji umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzony przez Strony umowy,
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, wad, usterek sporządzony będzie protokół rozbieżności. Wykonawca
zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunąć stwierdzone nieprawidłowości
w przedmiocie umowy.
8. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą:
a)
ze strony Zamawiającego ..........................................
b)
ze strony Wykonawcy ................................................
9. Wykonawca w dacie dostawy lub innym terminie ustalonym przez Strony przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi
przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie niezbędnej aparatury medycznej oraz urządzeń, co nie
spowoduje utraty uprawnień Zamawiającego z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/
składającego się: z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją dokującą).
Wykonany montaż nie spowoduje utraty uprawnień Zamawiającego z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz
rękojmi.
§3
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje objęcie przedmiotu umowy pełnym serwisem gwarancyjnym (pojazd bazowy, zabudowa,
wyposażenie).
2. Wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj.: koszty napraw lub wymiany wadliwego przedmiotu
umowy na wolne od wad -w tym koszty robocizny i części zamiennych) wliczone są w cenę wskazana w §4.
3. Wymagane okresy gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna (minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów) - …
b) gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu (minimum 36 miesięcy) - …
c) gwarancja na perforację (minimum 120 miesięcy) - …
d) gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie (minimum 24 miesięcy) - …
4. Okresy gwarancji liczone od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.
5. Obowiązkowe przeglądy serwisowe wynikające z warunków gwarancji wykonywane przez ASO, zlokalizowaną
w odległości nie większej niż 100km od Zamawiającego.
6. Koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych gwarancyjnych po stronie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas napraw gwarancyjnych;
8. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do podjęcia działań w celu usunięcia wad przedmiotu zamówienia nie
później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, rozumiane jako kontakt z Zamawiającym, zebranie informacji, wstępne
zdiagnozowanie awarii, wskazanie dalszego toku działań naprawczych.
9. Czas napraw gwarancyjnych do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Jeżeli naprawy gwarancyjne będą trwały dłużej niż 14 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do
Zamawiającego ambulansu typu C zastępczego, w następnym dniu po upływie terminu wskazanego w ust. 9.
11. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregoś z zapisów zawartych w ust. 8, 9, 11 Zamawiający uprawniony jest do wynajęcia
ambulansu zastępczego, obciążając Wykonawcę karami umownymi w wysokości poniesionych kosztów wynajęcia.
12. Jeżeli wada dotycząca części przedmiotu umowy (zespołu) wystąpi po raz trzeci w okresie gwarancji, Zamawiający ma
prawo domagać się wymiany tej części (zespołu) na wolny od wad, fabrycznie nowy. W przypadku wymiany części
(zespołu) gwarancja w tym zakresie biegnie od nowa.
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13. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji konieczne będzie wykonanie napraw ambulansu wykraczających poza zakres objęty
gwarancją, Zamawiający uprawniony jest do ich realizacji w wybranym przez siebie punkcie usługowym, bez utraty praw
wynikających z rękojmi i gwarancji.
14. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
15. Okres rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru i trwa 24 miesiące. Warunkiem realizacji praw
wynikających z rękojmi jest powiadomienie Wykonawcy w ciągu 30 dni od wykrycia wady.
16. Termin rękojmi na przedmiot umowy przedłuża się o czas usuwania wady, przy czym początkiem biegu terminu
do usunięcia wady jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
17. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może według własnego
wyboru:
a) żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po
bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady;
b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się
usunąć;
c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru
istotnego.
Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, realizacji świadczeń
medycznych lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie
Zamawiającego o wyborze innego niż wymienione wyżej uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga
formy pisemnej.

1.

§4
Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, ustalana według ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy.
Ilość wg
j.m.

j.m.

Ambulans typu C - pojazd
bazowy

1

komplet

Ambulans typu C zabudowa medyczna

1

komplet

Przedmiot zamówienia

2.
3.

Cena
jednostkowa
netto wg j.m.

Wartość netto

VAT %

Wartość brutto

W cenie uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy (w tym: wszelkie naprawy
gwarancyjne, należne podatki, opłaty, koszty dostawy, instruktażu itp.).
Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć:
kwoty złotych netto: ...................... PLN (słownie złotych netto: .................................................................................................. )
kwoty złotych brutto: .................... PLN (słownie złotych brutto: .............................................................................................. )

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

§5
Warunki płatności
Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury VAT
i po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 2810069579.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ....................................
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyższej umowy
na osoby trzecie.
§6
Kary umowne
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem
nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks
cywilny.
W przypadku uchybień terminów określonych w:
a) §2 ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) §3 ust.9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w sytuacji wskazanej w §3 ust.
10, 11.
W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy.
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4.
5.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy.
§7
Rozwiązanie umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 Ustawy.
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania nie wyłącza praw
Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.
W przypadku, gdy przedmiot umowy w dacie dostawy będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z umową,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez
Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy.
§8
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą
w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa
powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie w dacie zawarcia.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§9
Załączniki

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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