
Zał nr 3 do M.I. część 1

Umowa nr: ……………... / 21

zawarta  w dniu …………....2021 roku   pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  
w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890,
NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu ……………….. r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Zamawiającym, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a

……………………………………………………………………………………………………………………..
zwana/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”   reprezentowana/ną  przez:

…..

na podstawie pobranego w dniu ………………... r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Wykonawcy, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Umowa  zawarta  zgodnie  z  art.  6a  ust.  1 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.2020.1842 ze zmianami)

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 2 szt. nowych ambulansów sanitarnych z wyposażeniem  
niezbędnych do realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych 
chorób zakaźnych, zgodnie ze złożoną ofertą. Zarówno pojazdy bazowe jak i kompletne ambulanse sanitarne 
wyprodukowano nie wcześniej niż w roku 2021. 

2. Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych ambulansu znajduje się w załączniku nr 4 do 
niniejszej umowy, załącznik nr 2 do M.I. 

§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, nieużywany jako pojazd demonstracyjny, wolny od
wad, zgodny z aktualną wersją normy PN-EN 1789 dla ambulansu oraz aktualną wersją normy PN-EN 1865 
dla urządzeń do transportu pacjenta, spełniający parametry techniczno-użytkowe opisane w załączniku nr 4 do 
niniejszej umowy, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 
2002 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w 
zakresie odpowiednim do  przedmiotu prowadzonego postępowania, wyposażony w sprzęt medyczny 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf


spełniający wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 175), 
posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach urządzeń systemu wspomagania dowodzenia 
(SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją
dokującą) i przegubowym uchwytem (opcja). 

3. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu 
z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego - w związku z czym montaż nie 
będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć 
zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD. 

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do wskazanej siedziby Zamawiającego 2 kompletnych ambulansów 
z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem opisanym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, na własny koszt
i ryzyko w dni kalendarzowe poniedziałek-piątek, do godziny 12:00, w terminie do 90 dni od daty zawarcia 
umowy.

6. O terminie dostawy ambulansu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 3 dni 
roboczych, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy. 

7. Wraz z kompletnymi ambulansami Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty opisane w załączniku nr 4 
do niniejszej umowy, konieczne do zarejestrowania pojazdu, jego eksploatacji i obsługi. 

8. Przy odbiorze kompletnych ambulansów Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli 
Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansów oraz sprzętu w nich zamontowanego, 
w siedzibie Zamawiającego. 

9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu 
umowy (za każdy ambulans z osobna), aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru ambulansów 
wraz z wyposażeniem. 

10. Protokolarne odebranie 3 ambulansów sanitarnych będzie równoznaczne z odbiorem całości 
zrealizowanego przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli odbiór ambulansów będzie negatywny ze względu na usterki, braki, niemożliwość zarejestrowania 
pojazdów – wynikające z braków dokumentacji, niesprawności, niedociągnięć lub niezgodności z 
wymaganiami Zamawiającego opisanymi w M.I. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą datę ponownego 
odbioru, a jeżeli data ta będzie późniejsza aniżeli ustalona w ust. 5 niniejszego paragrafu będą miały 
zastosowanie kary o których mowa w paragrafie 6. Wykonawca sprawdzi ambulanse we własnym zakresie i po 
wyeliminowaniu usterek (niedociągnięć) uzupełnianiu braków, ponownie dostarczy na własny koszt i ryzyko 
przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 

§ 3 

1. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru dostawy przedmiotu umowy dokona lub dokonają 
upoważnieni pracownicy Zamawiającego na protokołach odbioru. 

2. Upoważnionymi pracownikami działającymi pojedynczo lub wspólnie ze strony Zamawiającego są:

Alicja Ciechan,  tel. 662-163-789 (zabudowa medyczna i sprzęt medyczny)

Dariusz Wierzchowski, tel. 534-304-060 (kwestie techniczne związane z pojazdami)

Wiesław Kurdziel, tel. 662-167-847 (kwestie techniczne związane z pojazdami)

Wiesław Marciniak, tel. 662-163-751 (łączność)

3. Upoważnionymi przedstawicielami działającymi pojedynczo lub wspólnie ze strony Wykonawcy są:

……………………….. tel. …………………………………..

……………………….. tel. …………………………………..



……………………….. tel. …………………………………..

§ 4 

1. Wraz z kompletnie zabudowanymi ambulansami Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dla
rejestracji, eksploatacji, obsługi i gwarancji. 

2. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne,
paszporty techniczne etc… oraz faktury). W przypadku dostarczenia dokumentów producenta zagranicznego,
muszą one posiadać tłumaczenia na język polski (potwierdzone przez tłumacza przysięgłego). 

3. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy w dniu
ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.

§ 5 

1.  Kwota  jaką  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  cały  przedmiot  umowy  t.j.  2 szt.  ambulansów
sanitarnych wraz z wyposażeniem:

a) ……………. PLN netto, (słownie:  ……………………………………………………………….. 00/100 zł ); 

b)  …………… PLN podatek VAT, (słownie: …………………………………………………………………... 00/100 zł); 

c) ……………. PLN brutto, (słownie: ………………………………………………………………….00/100 zł)

co odpowiada cenom podanym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Podana w ust.1 niniejszego paragrafu cena zawiera: wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in.:
podatki i cła wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, przeszkolenia i inne. 

3.  Ceny i  nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i  nazwom ujętym w załączniku nr  4  Tabela 1 do
niniejszej umowy. 

4.  Zamawiający  zobowiązuje  się  regulować  płatności  z  tytułu  dostawy  przedmiotu  umowy na  konto
Wykonawcy wskazane w fakturze (e-fakturze) , w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury  (e-faktury).  Za  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  dzień  wydania  dyspozycji   bankowej  dokonanej  przez
Zamawiającego

5.  Z tytułu realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle  /  nie  wyśle* (* niepotrzebne skreślić)
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi  oraz  partnerstwie  publiczno –  prywatnym (Dz.U.2018.2191) z  uwzględnieniem właściwego numeru
PEPPOL - 7122413474 , GLN: 590900085367 Zamawiającego.

§ 6 

1.  W razie  opóźnienia w realizacji  całości  lub  części przedmiotu  zamówienia  określonego   w § 1  ust.  1
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  1000 zł za każdy dzień
opóźnienia.

2.  W razie odstąpienia od umowy z winy  Wykonawcy,  Zamawiającemu  należą się od  Wykonawcy  kary
umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1 umowy.  

3.  Jeżeli  szkoda  rzeczywista  będzie  wyższa  niż  kary  umowne,  Strony  będą  uprawnione  do  dochodzenia
odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy w terminie do 30 dni
od określonego w § 2 ust. 5 umowy terminu dostawy Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu, niezależnie od naliczonych kar umownych. Odstąpienie może nastąpić w
terminie 10 dni od upływu 30 dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.



§ 7

1.  Wykonawca  udziela  24 miesięcznej  gwarancji  na  pojazdy  bazowe  bez  limitu  przebiegu  km  od  daty
podpisania protokółu odbioru.

2.  Wykonawca  udziela 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę  medyczną bez limitu przebiegu km od daty
podpisania protokółu odbioru.

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt medyczny od daty podpisania protokółu odbioru.

4.  Zamawiający  zgłasza  awarię  i  konieczność  wykonania  naprawy telefonicznie  i  potwierdza  to  poprzez
wysłanie do  Wykonawcy  zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail  od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

5.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  podjęcia  działań  w  celu  usunięcia  awarii  ambulansów,  zabudowy
specjalistycznej oraz sprzętu medycznego  nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia w dni od
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.  Wykonawca zobowiązany jest  do dokonywania w okresie  gwarancji  przeglądów zgodnych z instrukcją
obsługi producenta ambulansów i sprzętu medycznego.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu,  zabudowy specjalistycznej
oraz sprzętu medycznego opisanych w załączniku nr  4 do umowy, w jak  najkrótszym terminie,  jednak nie
dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

8.  Jeżeli  Wykonawca  lub  wskazany przez niego podmiot   nie  wykona naprawy gwarancyjnej  w  terminie
wyznaczonym w ust. 7 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany podstawić do dyspozycji Zamawiającego do
czasu  wykonania  naprawy  sprawny,  tożsamy  ambulans  zastępczy   lub  element  wyposażenia,  spełniający
wymagania opisane w załączniku nr 4 do umowy – w ramach oferowanej ceny.

9.  Jeżeli  w przypadku opisanym w ust.  8 Wykonawca  nie podstawi ambulansu zastępczego lub elementy
wyposażenia, spełniający opisane w załączniku nr 1 do umowy  wymagania, Zamawiający może wynająć do
czasu  wykonania  naprawy  ambulans  lub  element  wyposażenia  spełniający  takie  wymagania  obciążając
kosztami Wykonawcę.

10.  W  przypadku  nie  wykonania  naprawy  gwarancyjnej  ambulansu,  zabudowy  specjalistycznej  lub
wyposażenia  medycznego  w  terminie  określonym  w  ust.  7,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę
umowną w wysokości  500,00 zł za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w ust. 7 umowy.

12.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji 2  rocznych  przeglądów serwisowych
sprzętu  medycznego  w  siedzibie  Zamawiającego  (po  1  roku  użytkowania  i  po  2  latach  użytkowania)
potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu – w ramach oferowanej ceny. 

13. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail  pod którymi Zamawiający
możne  zgłaszać  awarię  przedmiotu  zamówienia  o  którym  mowa  §1  ust.  1  niniejszej  umowy  zgodnie  z
załącznikiem nr 5 do umowy.

14.  Naprawy  gwarancyjne  i  pogwarancyjne  pojazdów  i  wyposażenia  Zamawiający  może  wykonać  w
autoryzowanych serwisach zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.

15.  Naprawy  gwarancyjne  i  pogwarancyjne  sprzętu  medycznego  Zamawiający  może  wykonywać  w
autoryzowanych serwisach zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

16.  W przypadku  trzykrotnej  naprawy  gwarancyjnej  przedmiotu  zamówienia   Wykonawca  zobowiązany  jest
wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

17. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest udzielana przez Wykonawcę niezależnie od gwarancji
udzielonej przez producenta.

§ 8 

1.  Oprócz  przypadków określonych w Kodeksie  Cywilnym oraz  w niniejszej  umowie  Zamawiający  może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży  w  interesie  publicznym.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.



2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Wykonawca oświadcza,  że nie dokona przeniesienia  wierzytelności  pieniężnych związanych z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności
w  wyniku,  których  doszłoby  do  zmiany  strony  umowy.  Ewentualna  zgoda  Zamawiającego  na  zmianę
wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 295). Czynność prawna mająca na
celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 11

Załącznikami do niniejszej umowy są :

1. KRS Zamawiającego
2. KRS Wykonawcy
3. Formularz ofertowy – (wszystkie strony), 
4. Opis przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
5. Wykaz numerów telefonów, faxów, adresów e-mail do zgłaszania awarii.
6. Wykaz autoryzowanych serwisów pojazdu bazowego oraz sprzętu medycznego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxha2tm

