
 1 

UMOWA NR EG………………………………….. 

na świadczenie usługi przeglądów kwartalnych, napraw eksploatacyjnych, serwisu ogumienia oraz 

serwisu klimatyzacji karetki sanitarnej Renault Trafic, będącej w użytkowaniu Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Szczecinie, do zapytania ofertowego znak: EG.2412.2.2016.MS 

 

zawarta w dniu ………………… 2016 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM W SZCZECINIE  

z siedzibą w Szczecinie pod adresem: ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, zarejestrowanym  

w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003593, NIP: 8512537954, 

REGON: 000290274,  

reprezentowanym przez Dyrektora w osobie Małgorzaty Usielskiej,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………………………………………………………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  

NIP: ………………………………………...      REGON: ……………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w której to umowie Zamawiający i Wykonawca są dalej łącznie zwani „Stronami” lub pojedynczo 

„Stroną” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę, Wykonawca 

zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na dokonywaniu 

przeglądów technicznych, napraw i konserwacji karetki sanitarnej marki Renault Trafic, rok 

produkcji 2010, pojemność silnika 1995,00 cm³, 84 kW, nr rejestracyjny ZS1538U, zwanej 

dalej „Karetką”, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową. 
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3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. W zakresie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji: 

1) kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie 

przebiegów i czasookresu użytkowania, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, 

2) napraw bieżących wszystkich zespołów, podzespołów, układów, części  

i elementów wyposażenia Karetki, 

3) diagnostyki Karetki w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostyki zespołów, 

podzespołów i układów Karetki w celu zachowania określonych instrukcyjnie 

parametrów technicznych, 

4) konserwacji i naprawy klimatyzacji (wraz z ozonowaniem i dezynfekcją) oraz 

dodatkowych urządzeń grzewczych, 

5) demontażu zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających 

z napraw oraz ich utylizacji, 

6) dostawy niezbędnych części zamiennych, akcesoriów itp. 

7) sezonowej wymiany opon (wraz z wyważaniem), a także pozostałych usług 

wulkanizacyjnych, 

8) usługi holującej Karetkę do warsztatu Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada aktualne katalogi norm czasowych wykonywanych usług i napraw i na każde 

wezwanie Zamawiającego katalogi te zobowiązuje się mu przedstawić, nie później niż 

w terminie 5 dni od wezwania, 

2) posiada aktualne cenniki części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. 

Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 

udostępnić mu do wglądu aktualnie obowiązujące u Wykonawcy cenniki usług, części, 

akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania 

określonej usługi, w terminie 3 dni od wezwania, 

3) dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do 

wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

4) usługi objęte przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z wymogami 

technicznymi przewidzianymi przez producenta Karetki, obowiązującymi normami, 

przepisami oraz z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. 

3. Przeglądy i naprawy Karetki odbywać się będą w warsztacie Wykonawcy mieszczącym się  

w Szczecinie przy ul. ……………………………………………………………………………………… 
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4. Jeżeli przeglądy lub naprawy będą wykonywane w warsztacie Wykonawcy mieszczącym się 

pod adresem wskazanym w ust. 3, koszt dostawy Karetki ponosił będzie Zamawiający. 

Wykonawca świadczący usługi pod adresem innym niż wskazany w ust. 3, zobowiązany jest 

do odbioru Karetki od Zamawiającego – w razie zaistnienia takiej potrzeby, przy pomocy 

lawety – celem wykonania usługi objętej umową do miejsca jej wykonania, w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca w ramach usługi zapewni dedykowane lub oryginalne części zamienne. Części 

zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz będą spełniały parametry 

techniczne i jakościowe określone obowiązującymi w tym zakresie normami. 

6. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie wykonywania usługi muszą odpowiadać warunkom  

i wymogom określonym przez producenta Karetki. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru materiałów eksploatacyjnych użytych do 

wykonania usługi. 

8. Po wykonanej naprawie Zamawiający może zażądać wydania lub okazania każdej niesprawnej 

a wymienionej części.  

9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych Karetki oraz jej podzespołów i układów bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

10. Serwis wykonywany będzie w terminie nie dłuższym niż określony w zleceniu.  

11. Przy poważniejszych naprawach Karetki, wymagających oczekiwania na dostawę części, 

termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu o ustalony pomiędzy Stronami czas, za 

zgodą Zamawiającego. 

12. Zakres naprawy i czynności serwisowych oraz czas ich wykonania każdorazowo zostanie 

ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę w zleceniu wykonania usługi (wzór zlecenia 

przedstawia Załącznik nr 2 do Umowy). Zlecenie wykonania usługi podpisane przez Strony 

stanowi podstawę do wykonania usługi oraz do określenia ceny usługi serwisu lub naprawy. 

13. Zakres naprawy oraz czas jej wykonania może ulec zmianie w przypadku, gdy  

w trakcie naprawy ujawnią się w Karetce inne wady wymagające naprawy. Zmiana zakresu  

i czasu wykonania naprawy wymaga zgody Zamawiającego oraz zamieszczenia odpowiednich 

informacji w zleceniu wykonania usługi. 

14. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną z jego strony za podpisywanie zleceń 

wykonania usługi jest Dyspozytor SPWSZ. 

15. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną z jego strony za prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia i monitoring umowy jest Dyspozytor SPWSZ  

(tel. ………………………………..) oraz Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego  

(tel. ………………………………..). 

16. Wykonawca określa, że osobą odpowiedzialną z jego strony za prawidłową realizację umowy 

jest ……………………………………………………………...................... tel. ………………………..……………. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazaną mu do serwisu Karetkę. 
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18. W przypadku, gdy po wykonaniu usługi serwisu lub naprawy nie usunięto wady w działaniu 

Karetki, Zamawiający nie zapłaci ceny za wykonaną usługę. 

19. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części  

i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez 

producenta. 

§ 3 

1. Cenę usługi serwisu lub naprawy Karetki stanowi koszt robocizny i koszt części, materiałów 

użytych do wykonania usługi. 

2. W zakresie usług i części wskazanych w ofercie Wykonawcy ceny te są cenami wiążącymi  

w okresie trwania umowy. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania innej usługi i użycia 

innych części aniżeli wskazane w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu na piśmie zakres usług koniecznych do wykonania celem usunięcia wykrytej 

wady wraz z całkowitą ceną wykonania usługi i części. Usługa może zostać wykonana tylko po 

pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego przez Wykonawcę zakresu 

usług oraz ceny. 

3. Za prawidłowo wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według 

oferty cenowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy. Jeżeli zakres naprawy nie został 

wyszczególniony w Załączniku nr 1 do Umowy, podstawą do płatności jest sporządzony przez 

Wykonawcę kosztorys naprawy ujęty w zleceniu naprawy i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 8 943,09 zł netto (słownie: osiem 

tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 09/100) bez podatku VAT; 11 000 zł brutto 

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) z podatkiem VAT. 

5. Całkowita wartość umowy wraz z częściami zamiennymi, akcesoriami itp. nie może 

przekroczyć kwoty ustalonej w ust. 4. W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na 

realizację umowy, przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, umowa ulega 

automatycznemu rozwiązaniu w momencie osiągnięcia tych wartości. 

6. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

7. Oferowana cena brutto obejmuje: cenę netto przedmiotu zamówienia, koszty robocizny, 

koszty transportu, podatek VAT, koszty dostaw oraz wszystkie inne niewymienione koszty,  

a poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na rachunek Wykonawcy 

prowadzony przez ……..……………………………………………………………………………………….……  

o nr ………..………………………………………………………………………………………………………… w ciągu 

14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wraz z zestawieniem obejmującym rozliczenie usługi tj. wskazaniem zakresu wykonanych 

czynności oraz użytych materiałów. 

9. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w wykonanych pracach, spowodowane 

przez niego przy wypełnianiu obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie 

kontroli realizowanych przeglądów, konserwacji i napraw oraz stosowanych w ich toku 

produktów. 

3. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odpowiedzialność z tytułu kar umownych: 

1) z tytułu opóźnienia w realizacji danego zlecenia, które leży po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) z tytułu niezrealizowania przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy z powodów 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umową w wysokości 

10% wartości przedmiotu umowy. 

4. Niezależnie od określonych w ust. 7 kar umownych niewywiązanie się przez Wykonawcę  

z obowiązków gwarancyjnych daje Zamawiającemu prawo powierzenia naprawy Karetki 

osobom trzecim. Koszt naprawy przez osobę trzecią obciąża Wykonawcę. 

5. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych przewidzianych w ust. 7, Stronom 

przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne. 

 § 5  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………….. 2016 r. do dnia 

28 lutego 2017 r z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku gdy łączna 

kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania tej umowy osiągnie kwotę przeznaczoną na 

realizację zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 4. 

3. Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie stwierdzenia 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.    

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

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

          ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA                    

 

 

 

Załączniki: 

� Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

� Załącznik nr 2 - Wzór zlecenia naprawy 


