
 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.LIp.72.2.2018 – po zmianie z dnia 09.03.2018 r. 

 

zawarta w dniu …………………… r. w Rybniku pomiędzy: 

SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 

44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000057601 
 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Andrzeja Krawczyka 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a: 

…………………………. prowadzącym działalność pod nazwą ………….………………. z siedzibą 

w ……………………………… przy ul. ……………………, …………………………, 

posługującym się numerem NIP……………. oraz numerem REGON ………….. w dalszej części 

umowy zwanym „Wykonawcą”. 
 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr DZp.LIp.72.3.2018 ogłoszonego  

w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr ………….. 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest najem ambulansu drogowego typu B, którego opis zawarty jest  

w Wykazie środków transportu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej 

„pojazdem”. 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazd nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich 

uniemożliwiającymi użytkowanie go zgodnie z umową i zobowiązuje się utrzymać ten stan 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający nie jest uprawniony do oddawania pojazdu podmiotowi trzeciemu w podnajem ani 

do bezpłatnego używania bez pisemnej zgody Wykonawcy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu  pojazd w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Pojazd będzie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie. 

3. Przekazanie pojazdu Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 3 będzie zawierać w szczególności opis 

pojazdu (w tym numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN i inne numery producenckie),  

stan licznika oraz datę przekazania pojazdu. 

5. Wykonawca zapewnia, że przekazany pojazd i jego wyposażenie będzie w pełni sprawny  

technicznie i przygotowany do używania. 

6. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, dwa 

komplety kluczyków, piloty, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, instrukcję 

obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu gwarancji wystawionego 

przez producenta (jeżeli posiada) oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem kopię karty pojazdu. 

7. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości nie 

mniejszej niż 10 litrów. 

8. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych  

 w umowie lub nie przekazano któregokolwiek z elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, 

Zamawiający może odmówić odbioru pojazdu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymagania określone w umowie, 
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wraz z elementami, o których mowa w § 3 ust. 6 w terminie 1 dnia, liczonego od dnia odmowy 

odbioru pojazdu. 

§ 4 

1. Pojazd musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych 

pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia określonego w Polskich normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej. Rok produkcji pojazdu nie może być wcześniejszy niż 2010. 

2. Wykonawca może dokonać zmiany pojazdu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy, pod 

warunkiem, że będzie on spełniał wszelkie wymogi określone w SIWZ i Umowie, a rok 

produkcji pojazdu będzie ten sam lub późniejszy w stosunku do pojazdu wskazanego  

w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku planowanej zmiany, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanego Załącznika nr 1 do akceptacji. Po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany pojazdu. Aktualizacja 

Załącznika nr 1 nie wymaga zmiany Umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie ponosił wyłącznie następujące koszty  

i opłaty związane z używaniem pojazdu: koszty paliwa, utrzymania czystości pojazdu, wymiany 

lub uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów. 

2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zapewni wymianę oleju, płynu 

hamulcowego i innych płynów technicznych, wymianę ogumienia, przeglądy, naprawy pojazdu, 

itp. 

3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek, uszkodzeń lub nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu pojazdu Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę faksem 

lub mailem. 

4. Jeżeli usterki, uszkodzenia o których mowa w ust. 3 nie pozwalają na dalszą eksploatację 

pojazdu Wykonawca zapewnia na czas naprawy pojazdu ambulans zastępczy spełniający 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i Umowie, którego rok produkcji nie 

może być wcześniejszy niż pojazdu wskazanego w ofercie Wykonawcy i Załączniku nr 1 do 

Umowy, w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

5.  W przypadku konieczności dokonania planowej naprawy lub przeglądu pojazdu Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego  

w Umowie, na czas naprawy lub przeglądu, sprawny pojazd zastępczy spełniający wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i w Umowie, którego rok produkcji nie może 

być wcześniejszy niż pojazdu wskazanego w ofercie Wykonawcy i Załączniku nr 1 do Umowy 

za wyjątkiem o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Udostępnienie pojazdu 

zastępczego musi zostać dokonane w sposób i w terminie zapewniającym Zamawiającemu 

możliwość nieprzerwanego wykonywania transportów medycznych. 

6. W przypadkach braku dostępności pojazdu na skutek np. wymiany oleju, wymiany opon, 

drobnej naprawy lub wykonania przeglądu trwających do 4 godzin Zamawiający nie będzie 

wymagał zapewnienia pojazdu zastępczego. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu za jego zgodą, wybrany przez Wykonawcę serwis w celu dokonania naprawy, 

przeglądu itp. Zamawiający zobowiązuje się dostarczenia pojazdu pod wskazany adres i w 

uzgodnionym wcześniej terminie. 

7. W przypadku nieudostępnienia pojazdu zastępczego zgodnie z zasadami określonymi w ust.  4  

i 5, Zamawiający może na czas oczekiwania na zapewnienie pojazdu zastępczego przez 

Wykonawcę, wynająć pojazd zastępczy od osoby trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami 

poniesionymi z tego tytułu. 

8. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu rejestracyjnego, 

kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych części składowych pojazdu oraz jego 
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przynależności. W przypadku, gdy utrata rzeczy nastąpiła z winy Zamawiającego, Wykonawca 

dokona ich wymiany na koszt Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia obsługi technicznej pojazdu polegającej na: 

1) utrzymywaniu pojazdu w pełnej sprawności technicznej; 

2) zapewnieniu serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej i naprawy 

pojazdu, w tym również wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 

3) przekazywaniu Zamawiającemu informacji dotyczących eksploatacji pojazdu w zakresie 

wykonanych przeglądów, napraw bieżących i powypadkowych. 

2. Obsługa techniczna, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) czynności konserwacyjne i przeglądy dokonywane z częstotliwością i w zakresie zalecanym 

przez producenta pojazdu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o planowanym 

przeglądzie Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem; 

2) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej  

z przeznaczeniem pojazdu. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dwa razy w roku sezonową wymianę opon  

w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana przez Wykonawcę po uprzednim  

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia pokrywa koszty wymiany opon wynikające z ich 

stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia mechanicznego. 

5. Koszty prac z zakresu obsługi technicznej oraz serwisu ogumienia ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NW. 

2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia pojazdu co najmniej w następującym zakresie: 

1) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC); 

2) Ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto-Casco (AC pojazdu od szkód powstałych w 

szczególności w wyniku: wypadku, kradzieży, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia 

w przeszkodę ruchomą lub nieruchomą), w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej 

pojazdu. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków 

ubezpieczenia pojazdu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru pojazdu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego opłacania składek ubezpieczenia oraz 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ubezpieczenia 

i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu 

ubezpieczeń, co najmniej na 4 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych 

umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów oraz szkody  osób trzecich, 

powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie terminu 

płatności składek ubezpieczenia. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Wykonawcy  

i Zakładu Ubezpieczeń o każdej szkodzie dotyczącej pojazdu oraz wskazania miejsca, w którym 

on się znajduje, nie później niż w terminach określonych w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia. 

§ 8 

1. Strony niniejszej umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację 

umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: Sylwester Kwiatkowski - tel. 32 43-28 - 242 

b) ze strony Wykonawcy: …………………..- tel. …………………….  
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umową udzielają wymienionym powyżej osobom 

umocowania do bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i 

odbierania dokumentów oraz podpisywania protokołów, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 11 ust. 2 
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§ 9 

1. Wykonawcy z tytułu najmu przysługiwać będzie czynsz w wysokości: ……………… zł netto 

miesięcznie plus VAT, tj. …………… zł brutto miesięcznie. 

2. Wysokość czynszu najmu wskazana w ust. 1 jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Łączna kwota czynszu najmu za cały okres obowiązywania Umowy wynosi  ……… zł netto  

plus podatek VAT 23 % w kwocie ……………. PLN, tj.  …………. zł  (słownie: sto czterdzieści 

cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100) brutto. 

4. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z dołu, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę 

faktur VAT. Wykonawca wystawi fakturę do 15 dnia kolejnego miesiąca. 

5. Czynsz najmu będzie płatny na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z czynszu najmu przysługującego Wykonawcy 

kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

1) 15 000,00 PLN w razie odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego 

ze skutkiem natychmiastowym, za wyjątkiem rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie § 11 ust. 3 lit.c); 

2) 15 000,00 PLN za zaprzestanie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

3) 1 000,00 PLN w przypadku opóźnienia w przekazaniu pojazdu stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień; 

4) 100,00 PLN w przypadku opóźnienia w udostępnieniu pojazdu zastępczego stosunku do 

terminów określonych w § 5 ust. 4 i 5, za każdą rozpoczętą godzinę; 

5) 500,00 PLN w przypadku następujących naruszeń obowiązków wynikających z umowy: 

a) dostarczenia pojazdu niespełniającego wymogów określonych w niniejszej umowie  

i SIWZ 

b) braków w wyposażeniu pojazdu 

c) wyposażenia pojazdu w aparatury i sprzęt medyczny bez aktualnych atestów  

i certyfikatów dopuszczających do stosowania w podmiotach leczniczych 

przy czym kara umowna może być naliczona za każdy przypadek takiego naruszenia; 

6) 30 000,00 PLN za naruszenie zakazu określonego w § 12 niniejszej umowy; 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty.  

§ 11 

1.  Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. od dnia ……… przez okres 24 miesięcy.  

2.  Zwrot pojazdu po wygaśnięciu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – 

odbiorczym. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, 

b) w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy. 

c) W przypadku zmiany przepisów regulujących wymogi dotyczące ambulansów drogowych 

typu „B” powodującej brak możliwości wykonywania przez Zamawiającego transportu 

medycznego z wykorzystaniem pojazdu; 

d) zniszczenia, uszkodzenia lub awarii pojazdu uniemożliwiających normalną eksploatację  

i niezapewnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego. 
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4.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można była przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

5.  W przypadku pogorszenia stanu technicznego przedmiotu najmu w stopniu przekraczającym 

zwykłe zużycie, uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu, które to okoliczności 

nastąpiły z winy Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do naprawy szkody 

wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda nie została pokryta w ramach ubezpieczenia przedmiotu 

najmu i w granicach określonych w § 7. 

6.  Łączna odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w tym z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu ograniczona jest 

do rzeczywistej straty i do kwoty dziesięcio-miesięcznego czynszu najmu. 

§ 12 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

§ 13 

Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących wymogi 

dotyczące ambulansów drogowych typu „B”;  w takim wypadku zmiany Umowy będą mogły 

dotyczyć wymogów dotyczących pojazdu i jego wyposażenia oraz wysokości czynszu najmu; 

2) gdy w okresie obowiązywania Umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT ; w 

takim przypadku zmianie może ulec wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość brutto 

miesięcznego czynszu najmu oraz łącznej kwoty czynszu najmu za cały okres obowiązywania  

Umowy.  

§ 14 

1.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej 

ze Stron. 

2.  Spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3.  Podpisujący niniejszą umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu 

których występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż 

ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez 

umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. 
 

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

 


