
                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ

 Projekt umowy

Umowa Nr …...../Z/2019

zawarta w dniu …................ w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne  nr 200/2019
pomiędzy  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  19-300 Ełk,  ul.  Baranki  24  Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 NIP 848-16-30-309
Kapitał zakładowy: 20 475 000,00 PLN - reprezentowaną przez:

1. Andrzeja Bujnowskiego   -             Prezes Zarządu
2. Janusza Roszkowskiego   -             Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…............................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  zamówienie  publiczne nr  200/2019  zgodnie  z  ustawą  prawo
zamówień publicznych  z  dnia  29 stycznia  2004 roku (tj.  Dz.U.  z  2018r.  poz.  1986 ze zm.)  na „Zakup
i dostawę ambulansu typu C”, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu: 
1) Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018, lub
2) Podemonstracyjnego,  wyprodukowanego  nie  wcześniej  niż  w  roku  2018  z przebiegiem  nie

większym niż 10.000,00km,
wraz  ze  sprzętem  medycznym  który  musi  spełniać  wymagania  norm  PN  EN  1789+A1:2011
(w zakresie  ambulansu  typu  C)  i  PN  EN  1865  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia /SIWZ/,  formularzem  asortymentowo-cenowym  i  opisem  przedmiotu  zamówienia,
które wraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowią integralne załączniki do umowy.

2. Zamówienie obejmuje również:
1) Dostawę  ambulansu  do  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  lawetą  wraz  z  prawidłowym

uruchomieniem, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem
„Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

2) Rękojmię i gwarancję o których mowa w § 5 niniejszej umowy.
3. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  ambulans  typu  C  wraz  z  kompletem  wymaganej

dokumentacji,  wszystkimi  wymaganymi  atestami,  certyfikatami,  w  tym  w  szczególności
dokumentami gwarancyjnymi.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  ambulans  typu C wraz ze  sprzętem medycznym,  spełnia  wymagania
norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865. 

5. Wykonawca oświadcza, że ambulans będący przedmiotem umowy posiada:
1) fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające

wymagania  ustawy  z dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (t.j.  Dz.U.  2018
poz. 1990  z  poźn.  zm.),  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r.
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w sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia
(t.j. Dz.U.  2016  poz.  2022  z  późn.  zm.),  obowiązujących  norm  PN  EN  1789+A1:2011
(w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865 dla środka transportu drogowego typu C, lub

2) podemonstracyjne  wyposażenie  wolne  od  wad,  objęte  gwarancją  producenta  pojazdu,
spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1990 z poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.), obowiązujących norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie
ambulansu typu C) i PN EN 1865 dla środka transportu drogowego typu C. 

6. Wykonawca oświadcza, że  ambulans będący przedmiotem niniejszej umowy posiada świadectwo
homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy), wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  marca  2013  r.  w  sprawie
homologacji  typu pojazdów samochodowych i  przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub
części (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1475  z późn. zm.), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności
zgodnie z PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865.

7. Wykonawca oświadcza, że homologacja oferowanego ambulansu umożliwia rejestrację w Polsce. 
8. Wykonawca oświadcza, że  wyposażenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania

w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011 z późn. zm.)  oraz oznaczenie CE określające zgodność
z normami Unii Europejskiej.

9. Przedmiot umowy winien spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

§ 2
Termin realizacji umowy

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Za dzień realizacji umowy przyjmuje się dzień odbioru przedmiotu zamówienia i podpisanie przez

strony umowy bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją.

§ 3
Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Odbiór  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  bezusterkowym  protokołem  zdawczo-odbiorczym  po
bezusterkowym  uruchomieniu  ambulansu,  w  siedzibie  Zamawiającego  najpóźniej  w  terminie
określonym w § 2 ust. 1 umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu o którym mowa w ust. 2.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  uzgodnić  z  Zamawiającym  termin  odbioru  z  wyprzedzeniem,
co najmniej 7 – dniowym z :

1) Kierownikiem Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Panem Markiem
Giełażewskim tel. (87) 621 97 47 lub

2) Kierownikiem Działu Zaopatrzenia i  Zamówień Publicznych Panią Małgorzatą Kulbacką
tel. (87) 621 96 50

3. Wykonawca  przed  przekazaniem  i  uruchomieniem  przedmiotu  zamówienia  Zamawiającemu
zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczony sprzęt w etykiety producenta, świadectwa homologacji,
instrukcje obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.

4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. m.in.:  ubezpieczenie, dostawa, spoczywają
na Wykonawcy.

5. Jeżeli w przekazanym przedmiocie zamówienia czy w toku uruchomienia stwierdzone zostaną wady
lub braki Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia
i podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego  a  także  do  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  na
usunięcie wad lub uzupełnienie braków.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  lub  uzupełnienia  braków  w  terminie  7  dni.
Procedura usuwania wad lub uzupełniania braków nie ma wpływu na termin ostatecznego odbioru
przedmiotu  umowy,  co  oznacza,  że  w razie  usuwania  wad  i  uzupełniania  braków po  terminie,
o którym  mowa  w  §  2  ust.  1  Wykonawca  pozostawać  będzie  w  zwłoce,  co  do  dostarczenia
przedmiotu umowy.
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§ 4
Wynagrodzenie

1. Z tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy
honorarium  w  wysokości  …...................  netto  +  VAT  tj.  brutto  …..............................
(słownie: …......................................).

2. Zapłata  wynagrodzenia  o  którym  mowa  ust.  1  nastąpi  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej
faktury, przelewem na wskazany rachunek bankowy tj. ….................................................................,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
w formie papierowej z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podstawą do  wystawienia  faktury jest  podpisany przez strony,  bezusterkowy protokół  zdawczo-
odbiorczy.

4. Strony  wyznaczają  do  kierowania  i  koordynowania  prac  związanych  z  realizacją  umowy
i podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” następujące osoby:
a) Ze strony Zamawiającego:

 Marek Giełażewski – Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
 Marcin Staniszewski – Zastępca Kierownika Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu

Sanitarnego
 Małgorzata Kulbacka – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

b) Ze strony Wykonawcy:
 ….................................................

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1  ma  charakter  ryczałtowy,  nie  podlega  podwyższeniu

i obejmuje  wszelkie  koszty jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  i  zgodniej  z  niniejszą
umową  oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  tym
w szczególności  cenę  przedmiotu  zamówienia,  zysk  Wykonawcy,  wymagane  przepisami  prawa
obciążenia fiskalne oraz wszystkie  koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  w tym
między innymi koszty cła, serwisu gwarancyjnego, tzn. koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych
ambulansu, przeglądu przedsprzedażnego oraz wszelkich innych opłat,  które mogą wystąpić przy
realizacji zamówienia.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi  i  gwarancji  na ambulans typu C na okres zgodnie
z ust. 4  liczony  od  dnia  odbioru  przedmiotu  zamówienia  potwierdzonego  protokołem  zdawczo-
odbiorczym zgodnie z § 3 umowy.

2. Gwarancja obejmuje serwis gwarancyjny w szczególności:  czas i  koszty pracy serwisanta, pracę
serwisu,  oględziny i  diagnostykę  urządzenia,  naprawę,  wymianę  części  zamiennych,  materiałów
i elementów  zużywalnych  wskazanych  w  instrukcji  serwisowej  przez  producenta  do  wymiany
w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi
serwisowej przekazać Zamawiającemu ambulans w stanie pełnej gotowości do świadczenia usług:

3. Zamawiający  wymaga,  by  Wykonawca  w okresie  rękojmi  i  gwarancji  wykonywał  nieodpłatnie
niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego
z częstotliwością zalecaną przez producenta. 
1) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego, do realizacji zgłoszonych

usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od  otrzymaniu
na  piśmie,  faxem lub e-mailem zawiadomienia,  na  koszt  gwaranta.  Zamawiający dopuszcza
wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku
naprawy powyżej 72 godzin.

2) Upływ okresu rękojmi i gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej,
jeżeli o występujących brakach lub wadach przedmiotu zamówienia powiadomiony został przed
upływem okresu wskazanego w ust. 1.

3) Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 1 Umowy, także
oryginalne  części  zamienne  i  serwis  ambulansu  w  okresie  udzielonej  nieodpłatnej  obsługi
serwisowej związanej z realizacją warunków gwarancji dla ambulansu polegającej na całkowicie
bezpłatnych przeglądach serwisowych w okresie obowiązującej gwarancji, nie rzadziej niż jeden
raz w roku. Termin ostatniego przeglądu w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
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4.  Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia :
1) Mechaniczna – ... miesiące bez limitu kilometrów;
2) Lakier – ... miesiące;
3) Perforacja – ... lat;
4) Zabudowa medyczna – ... miesiące
5) Sprzęt medyczny – ... miesiące

od dnia podpisania protokołu uruchomienia i oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji klinicznej. 

§ 6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki w wykonaniu zobowiązania określonego w § 1 w stosunku do terminu określonego w § 2
ust. 1 umowy,

2) 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w usunięciu awarii, wady, usterki z naruszeniem terminu wskazanego w § 5 ust. 3 pkt. 1
umowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 7 ust. 1 umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wobec Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 %
całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. W  przypadku,  w  którym  wysokość  poniesionej  szkody  przewyższa  wartość  zastrzeżonej  kary
umownej Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 7
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym  w  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  zobowiązania  określonego  w  §  1
przekraczającego 21 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy pozostaje bez wpływu
na uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy.

§ 8
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili jej zawarcia w terminie 30 dni liczonych
od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu wspomnianych okoliczności.

2. Zamawiającemu  przysługuje  uprawnienie  odstąpienia  od  umowy ze  skutkiem natychmiastowym
w przypadku  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa  w  §  3 ust.  5  i  nie  dotrzymanie  terminiu
o którym mowa w § 3 ust. 6.

§ 9
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Niedopuszczalna  jest  zmiana  istotnych  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana  umowy  jest  możliwa  tylko  w  zakresie  wynikającym  z  treści  art.  144  ustawy  prawo
zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa
w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

3. W  szczególności  nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  prawo  zamówień
publicznych  (mogą  one  zostać  dokonane  w  drodze  jednostronnego  oświadczenia  strony  której
danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
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2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-wykonawczymi umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

3) elementów formalnych umowy.
§ 10

Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto
podanej w ofercie, co stanowi ….................... zł (słownie: ...........................złotych 00/100).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu
bezusterkowego  protokołu  zdawczo-odbiorczego  wraz  z  dokumentacją  przez  upoważnionego
przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy podpisaniem umowy.
4. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  form

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.).

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych  osobowych  przekazywanych  w ramach  świadczonych  usług  jest  „Pro-Medica”
w Ełku Sp. z o. o. z siedzibą w Ełku, ul. Baranki 24. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy i ich
podanie  w  zakresie  niezbędnym  do  tego  celu  jest  konieczne.  Dane  nie  są  przekazywane  żadnym
nieuprawnionym  odbiorcom,  ani  też  do  państw  trzecich.  Odbiorcami  danych  mogą  być  jedynie  osoby
upoważnione  do  przetwarzania  danych  oraz  uprawnione  podmioty  przetwarzające,  współuczestniczące
w realizacji  usług,  na  podstawie  zawartych  przed  administratora  umów.  Administrator  zapewnia
organizacyjne  i  techniczne  środki  bezpieczeństwa  dla  zapewnienia  ochrony  danych  na  najwyższym
możliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobom, których
dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełnienia oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania ich danych niezgodnie z przepisami.

§ 12
Osoby do kontaktów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
a) od strony Zamawiającego – Marek Giełażewski tel. 87 621 97 47   lub

– Marcin Staniszewski tel. 87 620 95 26
– Małgorzata Kulbacka tel. 87 621 96 50

b) od strony Wykonawcy      –     ….............................................
2. Strony umowy oświadczają,  że  osoby,  o  których mowa w ust.  1,  są  przez nie  upoważnione do

dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do
zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji, wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie  sprawy  sporne  wynikające  z  Umowy,  dla  których  strony  nie  znajdą  polubownego
rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986) nie stanowią inaczej.

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