
                                załącznik nr 5 do SIWZ 

P R O J E K T  
 

U M O W A  N R ......../2009 
 

zawarta w dniu ............................. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą   
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego 
działają: 
1.  .......................................................  - .......................................................... 

2.  .......................................................  - .......................................................... 

przy kontrasygnacie 
. ……………………………………. - …………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a firmą    ...................................................................................................................................................... 

z siedzibą     .................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 

1. ............................................................. - ........................................................ 
2. ..............................................................- ........................................................ 
 
W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze. zm.) zostaje zawarta umowa  
o następującej treści:   

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy wyprodukowany w  
 II półroczu 2008r wzwyŜ „Ambulans  medyczny typ C” marki ........................................... model 
…………………….. typ ………………………….  o właściwościach zgodnych z specyfikacją  
 istotnych warunków zamówienia. 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca dostarczy ambulans określony w § 1 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

§ 3 

JAKOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony ambulans medyczny typ C  posiada świadectwa homologacji 
(samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), kartę pojazdu, spełnia wymagania określone w 
przepisach technicznych i Polskich Normach, określonych w specyfikacji technicznej do SIWZ. 
 

§ 4 

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1.Wykonawca wyda przedmiot umowy w ............................................................................................... 
         ( Adres)      

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie wydania przedmiotu zamówienia. 
3. Z czynności wydania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 



4. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: ksiąŜkę pojazdu, gwarancje, wyciągi ze 
    świadectwa homologacji i inne prawem dopuszczenia i certyfikaty dotyczące ambulansu oraz    
    wyposaŜenia. 
5. Zamawiający odmówi odbioru ambulansu jeŜeli zajdzie jedna z niŜej wymienionych przyczyn: 
    1) ambulans nie spełnia wymagań SIWZ, 
    2) w ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć, 
    3) brak dokumentacji określonej w SIWZ. 

§ 5 

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 
- ze Strony Zamawiającego ............................................................................................................... 
- ze strony  Wykonawcy ....................................................................................................................  

§ 6 

CENA UMOWNA 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę ambulansu  określonego  w § 1 cenę:  
netto ................................... podatek WAT ……………………….  brutto ……………………….. zł,  
słownie ….............................................................................................................................................zł, 

§  7 

ZAPŁATA CENY 

1. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzone przez Zamawiającego wykonanie zamówienia 
    Potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym o którym mowa w § 4 ust.2. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w § 6  umowy, przelewem na rachunek bankowy  
    Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
3. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

                                                                        § 8 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony ambulans gwarancji: 
     a) na perforację nadwozia ............. lat, 
     b) na powłoki lakiernicze   . .......... lat/a 
     c) na części mechaniczne bez limitu kilometrów ................................... lat/a. 
2.  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dania podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania   
     ambulansu.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w okresie gwarancyjnym wad: 
     a) mających wpływ na bieŜącą eksploatację ambulansów w terminie 48 godzin od otrzymania 
         zgłoszenia, 
     b) innych wad w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni. 
     c) w przypadku naprawy trwającej dłuŜej niŜ 48 godzin dostarczy pojazd zastępczy, o takich samych  
         właściwościach jak dostarczony w ramach oferty. 

§  9 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego  
     wykonania umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
    a) za odstąpienie od wykonania dostawy przedmiotu umowy w wysokości 20% ceny określonej w  
        § 6 umowy, 
    b) za nieterminowe wykonanie dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości zamówienia  
        za kaŜdy dzień zwłoki. 
3. Wykonawca moŜe dochodzić od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych w razie zwłoki z  



    zapłaceniu naleŜności w terminie. 
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŜszających kary umowne.  

 

§ 10 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień 
    do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby  
    zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, Ŝe konieczność  
    wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili  
    zawarcia umowy. 
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaŜności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
    interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
    moŜe odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego  
    oświadczenia. 

§ 12 

INTERPRETACJA UMOWY 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca, będą    
    posiłkować się postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
    i Prawa zamówień publicznych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd właściwy  
   dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze 
stron. 

§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta z dnia ………………….. 
2. Specyfikacja techniczna oferowanego ambulansu 
 
 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
Uwaga :  
Wykonawca wypełnia projekt umowy w zakresie odnoszącym się do niego. 

 
AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 

 
   ............................................................................................ 
       (Imię i nazwiska oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

KJ 



 
 
 
 


