Załącznik Nr 3 do zaproszenia
WZÓR
UMOWA NR ZCM – ZP.270.16.2021.COV
zawarta w dniu ………………………. r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy
Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno
Odrzańskie, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660429, REGON
366423412, kapitał zakładowy 5 660 000,00PLN
reprezentowaną przez:
Jolantę Siwicką – Prezesa Zarządu
przy kontrasygnacie Agnieszki Filipowicz – Głównej Księgowej ,
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ",
a
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................reprezentowanym
przez :
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
§1
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr sprawy ZCM –
ZP.270.16.2021.COV na podstawie art. 6a Ustawy z dnia art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842 z późn. zm.) w ramach projektu „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego
Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w realizacji działań związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób
zakaźnych" nr POIS.09.01.00-00-0403/21 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa
medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 1 sztuki fabrycznie nowego – rok produkcji 2021
- ambulansu sanitarnego typu C o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z
treścią oferty z dnia ……. będącą załącznikiem nr 1 do umowy i stanowiącą jej integralną
część.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszelkie normy techniczne, jakościowe i
homologacyjne.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane
odpowiednimi przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy,
w terminie najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu
zdawczo - odbiorczego.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 jest fabrycznie nowy,
wolny od wad, zgodny z aktualną normą PN EN 1789 dla ambulansu lub równoważną (w
zakresie realizowanym zgodnie z prowadzonym postępowaniem) i aktualną normą PN-EN
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1865-1 lub równoważnej dla sprzętu medycznego oraz z parametrami technicznymi opisanymi
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) posiada
niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny ambulans z
zabudową oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i
eksploatacji na własny koszt i ryzyko w ustalonym z Zamawiającym terminie.
5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty
przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie
zabudowanego ambulansu z wyposażeniem.
6. Wraz z zabudowanym ambulansem (1 szt.) 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 gwarancje,
4) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
5) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
6) certyfikaty zgodności z aktualną normą PN-EN 1789+A2 w zakresie ambulansu typu C
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 i wyposażenia),
12) dwa komplety 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.
10. Wykonawca co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminami wydania przedmiotu
umowy, przekaże Zamawiającemu zaświadczenia o badaniu technicznym SKP, karty
pojazdów, faktury VAT sprzedaży, świadectwa homologacji oraz inne niezbędne dokumenty
w celu umożliwienia rejestracji.
11. Protokolarne odebranie ambulansu, przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów
wymaganych przepisami prawa do dopuszczenia do ruchu ambulansu sanitarnego i jego
rejestracja będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.
12. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają
następujące osoby:
Zamawiający – …………………………………………………. tel. …………………………..,
e-mail ………………………..
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Wykonawca - ..................................................…………., tel. .........................……………..,
e–mail ………………………
§4
Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na
Wykonawcy do czasu jego odbioru przez Zamawiającego .
§5
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci:
a) cena netto: ....................................... złotych, słownie: .............................................,
b) cena brutto: ...................................... złotych słownie:............................................
2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, w
szczególności podatki, cła według aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5. Podstawę do zapłaty ceny stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 3 ust. 2 umowy.
§6
1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony
przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na pojazd bazowy, bez ograniczenia przebiegu -….. miesiące.
3. Wykonawca udziela gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, sprzęt medyczny
oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - ……. miesiące.
4. Wykonawca udziela gwarancji na perforację nadwozia ….. miesięcy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na powłokę lakierniczą …...miesiące.
6. Termin wszystkich gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z ofertą oraz kartami
gwarancyjnymi, zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
8. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym
uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
9. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że:
1) usunięcie wad/usterek w przedmiocie umowy co do zasady w okresie rękojmi/gwarancji
następować będzie w placówce Zamawiającego eksploatującej pojazd;
2) w przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad/usterek w przedmiocie umowy w warunkach
warsztatowych i naprawy poza miejscem stacjonowania u Zamawiającego, Wykonawca pisemnie
powiadomi o tym Zamawiającego podając przewidywany termin usunięcia wady jednak nie dłuższy
niż przewidziano w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Zawiadomienie powyższe nastąpi w terminie do 3
dni kalendarzowych od momentu zawiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego;
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3) koszty związane z transportem do miejsca naprawy oraz koszty transportu z miejsca naprawy,
jak również ryzyko utraty lub uszkodzenia ambulansu ponosi w całości Wykonawca;
4) transport ambulansu w przypadku, o którym mowa w pkt 2 musi odbyć się w całości drogi (tam
i z powrotem) na lawecie.

10. Potwierdzenie przez strony usunięcia wad w pojeździe wymaga pod rygorem nieważności
11.
2.
3.
4.

formy pisemnej.
Zgłoszenie niesprawności może być dokonane w formie telefonicznej na nr telefonu
…………………….. , pisemnej na adres ……………………………………………….. oraz
elektronicznej na adres …………………………………………..
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie najpóźniej w terminie do 3 dni
kalendarzowych od daty jej wykrycia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się
personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi konserwacji urządzeń oraz za
uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych
dla Zamawiającego gwarancyjnych przeglądów technicznych wyposażenia i sprzętu
medycznego (1 rocznie) w terminach wskazanych w Kartach Eksploatacji.

§7
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z niniejszą umową, swoją ofertą oraz dokumentacją postępowania;
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi;
3) 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 przedmiotu umowy, które wystąpią w
okresie gwarancji w terminie:
1) przedział medyczny: czas reakcji (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii zgodnie z
zapisem § 6 ust. 8 do momentu rozpoczęcia naprawy) 72 godziny maksymalnie. Czas
usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od zawiadomienia przez Zamawiającego o
zaistnieniu awarii;
2) sprzęt wchodzący w skład wyposażenia przedziału medycznego (laweta): czas reakcji
(czyli okres od momentu zgłoszenia awarii zgodnie z zapisem § 6 ust. 8 do momentu
rozpoczęcia naprawy) 72 godzin maksymalnie. Czas usunięcia awarii do 14 dni
kalendarzowych od zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii;
3) pojazd bazowy: czas reakcji (czyli okres od momentu zgłoszenia awarii zgodnie z zapisem
§ 6 ust. 8 do momentu rozpoczęcia naprawy) 72 godzin maksymalnie. Czas usunięcia
awarii do 14 dni kalendarzowych od 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). W przypadku
wymiany części (zespołu) gwarancja biegnie od nowa dla tej części (zespołu) w wymiarze
jak określono w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w
sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej
urządzeń bezpośrednio przez Zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W
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szczególności, Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy
i kody serwisowe do urządzeń.
§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,
b) w przypadku zwłoki w terminie dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, w wysokości 0,1%
wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku zwłoki w realizacji terminów, o których mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1%
wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,
d) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z umowy skutkującego utratą
środków przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie w projekcie „Wsparcie
Zespołów Ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w
realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
„COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych"nr POIS.09.01.00-00-0403/21 w ramach
działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
wartości przedmiotu umowy brutto.
Łączna wartość w/w kar nie może przekroczyć wartości przedmiotu umowy brutto.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy oraz w wyniku nieprawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę z
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,
2) gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,
3) gdy łączna naliczona wysokość kar umownych przekroczyła wysokość kary za odstąpienie od umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, z wyłączeniem odszkodowania i kar
umownych.
4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.

§ 10

1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnianie swoich zobowiązań zawartych w
umowie z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania.
2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego
szkodliwym następstwom.
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3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia.
4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie
powołuje.
§ 11
1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
1) zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy, przy założeniu, że wprowadzona zmiana nie powoduje pogorszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, nie powoduje wzrostu jego ceny i jest korzystna dla Zamawiającego.
2) w związku z okolicznościami opisanymi w ust. 1 możliwe jest zmniejszenie wartości
umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.
3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy,
wymaga to jednak zgody obu Stron.
4) zmiana terminu dostawy – podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy,
pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzasadnienia.

§ 12
W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanego dalej
Rozporządzeniem). Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu
w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z
Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i
uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (pracowników
Wykonawcy, uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania
procedury. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w
związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach, ustawie
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisach dotyczących zakupów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających
zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Walnym Handlu (EFTA). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury i okres
wykonania zamówienia (jeśli dotyczy), a następnie przez okres wynikający z obowiązujących.
Zamawiającego przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Administratorem
danych osobowych jest Zamawiający .
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§13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu miejscowo
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma prawa do cesji, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – oferta z dnia ……..
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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