
Załącznik nr 6 ZP/382-07/2018

UMOWA NR ...../....../....../2018
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2018 r. pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

NIP 764-26-40-360

REGON 301457850

KRS 0000358517
reprezentowanym przez:

lek. Almuetaz Bellah Nasrullah – Prezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym, a:

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

z siedzibą: ...................................................................................

NIP ...................................................................................

REGON ...................................................................................

KRS ...................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie postępowania nr ZP/382-07/2018 przeprowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej: Pzp,
oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu w ramach leasingu operacyjnego z opcją wyku-
pu, zgodnego z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym in-
tegralną część niniejszej umowy:

Marka ...........................................................................................................................,

Model ...........................................................................................................................,

Nr VIN ...........................................................................................................................,

Rok produkcji ...............................................................................................................,

Pojemność silnika  ........................................................................................................ .

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy pod
warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy samochód będzie fabrycznie nowy,
w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
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§ 2

Wartość umowy

1. Wartość umowy wynosi ........................................... zł brutto (słownie: ........................................

.................................................................................) i obejmuje wszystkie koszty związane z wy-
konywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem ambulansu do miejsca wskaza-
nego przez Zamawiającego.

2. Opcjonalna wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiąca 1% wartości samochodu 
wynosi ...................................... zł brutto, 
(słownie: .......................................................................................................................).

3. Zasady „opcji wykupu” uregulowano w § 8 Umowy.

4. W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszty:

1) leasingu,

2) pierwszej rejestracji,

3) koordynacji likwidacji szkód,

4) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładun-
kiem,

5) podatek VAT,

6) pozostałe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 3

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest  do realizacji  dostawy przedmiotu leasingu nie  później  niż  do
dnia ....................... 2018 r.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  z  dwudniowym  wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy ambulansu.

3. Za datę dostawy przedmiotu leasingu przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy
uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, wolnego od
zastrzeżeń i zasygnalizowanych nieprawidłowości, w terminie nie późniejszym niż określonym
w § 3 pkt 1 Umowy. 

4. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby Zamawiające-
go w Wyrzysku, ul. 22 stycznia 41, na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport ambulansu do siedziby Zamawiają-
cego o której mowa w § 3 pkt 4 umowy, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samo-
chodu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodu kompletnej doku-
mentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:

1) dowód rejestracyjny,

2) kserokopię karty pojazdu,

3) kartę gwarancyjną pojazdu,

4) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową
medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samocho-
dowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2015 r. poz. 1475),
Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z normą PN EN 1789:A1/2011 lub
ją zastępującą,

5) dokumenty  dopuszczające do obrotu  i  używania  w Polsce  oraz  spełniające wymagania
określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ((Dz. U. z
2017 r. poz. 211) na wyposażenie i sprzęt medyczny,

6) instrukcje obsługi pojazdu i wyposażenia (w języku polskim),

7) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego sporządzony w języku polskim.
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7. Dostawa i odbiór ambulansu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzo-
nego na wzorze Wykonawcy. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Strony lub
osoby przez nie upoważnione.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dostarczony ambulans nie spełnia wymogów
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych, liczonych
od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości
ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru, lub w innym uzgodnionym przez stro-
ny terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do
usunięcia wad przedmiotu umowy lub dostarczenia ambulansu – zgodnie z wymaganiami Za-
mawiającego.

5. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, stanowić będzie dowód przeka-
zania przedmiotu leasingu.

§ 4

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:

1) podzespoły i elementy, bez wyłączeń, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie pojazdu sa-
mochodowego, wady materiałowe i fabryczne – minimum 48 miesięcy bez limitu km;

2) powłoki lakiernicze – minimum 36 miesięcy,

3) perforacja korozyjna – minimum 120 miesięcy,

4) zabudowę medyczną – ….......... (minimum 24 miesiące, (przeglądy gwarancyjne bezpłatne
co 12 miesięcy łącznie z kosztem transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyj-
nego),

5) wyposażenie medyczne – minimum 24 miesiące.

2. Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji – maksymalnie w ciągu 72 godzin
w dni robocze od momentu zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzyst-
ne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym
oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art. 577 k.c.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu ambulansu, wynagrodzenie, którego kwota
zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w wysokości brutto ….................….......... zł

(słownie: .......................................................................................................................................).

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:

1) opłata wstępna - w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru w kwocie 50 000,00 zł
brutto (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych),

2) raty  leasingowe  o  równej  wartości  w  wysokości  1/60  pozostałej  wartości  zamówienia  -
do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym miesiącu od
podpisania protokołu odbioru, w wysokości miesięcznej netto ............................... zł (słow-
nie: ….............................................................................................), brutto ......................... zł
(słownie: .................................................................), w tym podatek VAT wg stawki ….… %.,

3) zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych rat, będzie następowała na podstawie harmo-
nogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego przed
upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek wskaza-
ny w fakturze VAT.

3. Harmonogram finansowy, zawierający: kwoty z wyszczególnieniem spłacanego kapitału, odse-
tek i podatku oraz terminy zapłaty, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

4. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze
VAT.
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§ 6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapła-
cić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za przekroczenia terminu wydania ambulansu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
- w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia,

2) za przekroczenia terminu wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji określonych
w § 5 niniejszej Umowy - w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

3) za niedostarczenie ambulansu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto zamówienia określonego w § 6 ust. 1.

2. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogól-
nych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.

3. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej rozwią-
zania.

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzy-
mania.

§ 7

Prawo opcji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną w § 2
ust. 2.

2. Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi na podstawie:

1) pisemnego  zawiadomienia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  o  zamiarze  skorzystania
z opcji wykupu oraz o zakresie realizacji prawa opcji w terminie do 15 dni przed terminem
zapłaty ostatniej raty leasingowej,

2) na warunkach określonych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i  w niniejszej
Umowie,

pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasin-
gu.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu przedmiotu leasingu, Wyko-
nawca na ostatni dzień umowy leasingu wystawi fakturę VAT na wartość wykupu, z terminem
płatności 30 dni i przekaże ją do Zamawiającego.

4. Zamawiający dokona zapłaty kwoty wartości  wykupu przedmiotu zamówienia,  na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

5. Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z opcji wykupu, Wykonaw-
ca dokona przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego oraz przeka-
że mu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie prawa własności.

6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu Wykonawca jest zobowią-
zany na własny koszt do odbioru przedmiotu leasingu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zakończenia umowy.

§ 8

Zmiana umowy

1. Strony postanawiają, iż dokonają, w formie aneksu, zmiany umowy w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z niżej wymienionych przyczyn:

1) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie termi-
nie  -  termin  zostanie  przedłużony o  czas  działania  siły  wyższej  oraz  o  czas  potrzebny
do usunięcia skutków tego działania,
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2) dotyczących podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakre-
su robót wykonywanych przez podwykonawcę - Zamawiający może wyrazić zgodę na po-
wyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od prze-
kazania umowy przez Wykonawcę,

3) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodze-
nia, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

4) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających
charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie pod-
czas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedu-
ry mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmio-
tów zainteresowanych tą procedurą.

5) konieczność dokonania  innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych.

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  z  wyjątkiem  przypadków  określonych
w ust. 1.

3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 9 jest nieważna.”

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawia-
jący może odstąpić od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia począw-
szy od dnia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wyko-
nawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odpowiednio czę-
ści umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy którejkolwiek ze Stron może nastąpić jedynie w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cy-
wilnego.

3. Strony deklarują gotowość rozwiązania sporów na drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku sporów, sądem właściwym dla Stron będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Za-
mawiającego.  

Wykaz załączników do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram spłaty rat leasingowych.

........................................... ...........................................
(Zamawiający) (Wykonawca)
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