FDZP.226.02.2016 - Załącznik nr 4
Wzór - Umowa nr 226.02.2016 - pakiet nr ...
zawarta w dniu .......................................r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) Dariusza Bierłę
Dyrektora ZZOZ
a
................................................................................................................................................................
......................................................, zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ...............................
2) ...............................

-

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

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na usługi naprawy, konserwacji, przeglądów oraz badań
technicznych ambulansów systemowych, transportowych oraz pojazdów administracyjnych
- znak sprawy FDZP.226.02.2016 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są usługi szczegółowo określone w załączniku nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, stanowiącym jednocześnie załącznik do niniejszej
umowy.
2. Integralną część umowy stanowią:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części
umowy ,, siwz “,
- oferta przetargowa Wykonawcy
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom
technicznym określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§2
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: ........................................... złotych. Ceny
jednostkowe za wykonaną usługę ustalane będą na podstawie załącznika nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącego jednocześnie częścią umowy.
2. Naprawy ambulansów będą zgłaszane telefonicznie z umówieniem terminu naprawy.
Wykonanie naprawy nastąpi na podstawie druku „Zgłoszenia Naprawy" z określeniem
usterek.
3. Faktury za wykonane usługi będą wystawiane za wykonanie każdorazowej usługi
z uwzględnieniem szczegółowo rozpisanych wymienionych części zamiennych, wpisania
numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numerem zgłoszenia naprawy.
4. Strony ustalaja, że płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie
faktury VAT, w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT., w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, przy
czym terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku braku terminowej zapłaty należności przez Zamawiającego, Wykonawca nie
może odmówić wykonania usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§3
1. Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, szczegółowo określonych w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy za zleconą usługę - za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w szczególności
w przypadkach:
- wykonania usługi przedmiotu umowy niezgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
- wadliwego wykonania usługi przedmiotu umowy przy braku usunięcia wadliwości
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
c) za odmowę wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 500,00 zł.
Odmowa sprzedaży winna mieć formę pisemną w postaci protokołu sporządzonego przez
pracowników Zamawiającego i podpisanego przez pracowników Wykonawcy niezwłocznie
po zaistniałej odmowie. Odmowa podpisania protokołu przez pracowników Wykonawcy
nie niweczy skutków o których mowa ust 2 c) zd. 1.
3. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty
w ustawowej wysokości.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie art. 144 Ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej
strony umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
§5
Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§6
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są:
a) ze strony Wykonawcy – ...............................................
b) ze strony Zamawiającego - Przemysław Kaczmarek
2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b niniejszego
ustępu powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień
do niniejszej umowy.
§7
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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