Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr: 04/XI/DT/AK/2021

zawarta w dniu …....2021 r. w Sopocie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego z
Przychodnią w Sopocie, ul. Bolesława Chrobrego 10, NIP: 585-13-44-104, REGON 191287660,
reprezentowanym przez:
Ryszarda Karpińskiego - Dyrektora,
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym".
a
……………………………………………………………………………………….z siedzibą w …………………… przy ul………………………..
,działającą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej …………………………………….…………… pod
numerem ………………, NIP: ……………………., REGON: ………………………, zwaną w dalszej części
umowy
„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:.
1.

……………………………………………..,

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego znak: ………………, Strony postanawiają co następuje:
§1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
utrzymanie
w
zdolności
techniczno-eksploatacyjnej
i
ruchowej
oraz
utrzymanie
w nieprzerwanym bezawaryjnym działaniu pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
a w szczególności wykonywanie konserwacji, napraw łącznie z montażem, wymianą elementów
uszkodzonych, zużytych, niesprawnych i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i
obowiązującymi przepisami oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji,
sprowadzanie brakujących części zamiennych (czas oczekiwania na części sprowadzane z Polski nie może
przekraczać 24 godzin; czas oczekiwania na sprowadzenie brakujących części z zagranicy nie może
przekraczać 10 dni roboczych),
prowadzenie rejestru komputerowego wykonanych przeglądów, konserwacji, napraw oraz innych
czynności serwisowych oraz zastosowanych części zamiennych,
naprawa uszkodzonej karoserii,
usługa holowania pojazdów 24h z miejsca i do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego,
Przedmiot zamówienia tj. kwota za roboczogodzinę obejmuje również odbiór uszkodzonych i zwrot
naprawionych pojazdów z i do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
Okresowe przeglądy serwisowe Wykonawca będzie wykonywać zgodnie z zakresem i częstotliwością
wynikającą z książki serwisowej oraz warunków eksploatacji właściwych dla danego pojazdu określonych
przez producenta, po upływie określonego czasookresu lub po przekroczeniu określonego w kilometrach
przebiegu – w zależności co nastąpi pierwsze.
Naprawy będą wykonywane w pojazdach nieobjętych gwarancją producenta oraz w pojazdach
objętych ważną gwarancją producenta, które nie zostały uznane za naprawy gwarancyjne.
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i)

Usługi wykonywane będą zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki
według AUDATEX, EUROTAX lub innego równoważnego programu określającego normy czasochłonności dla
napraw samochodów objętych niniejszą umową.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia co do rodzaju
czynności jak i ilości pojazdów, ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego.
k) usługi wulkanizacyjne w tym wymiana kół w miejscu awarii,
l) zapewnienie dostępności materiałów i części,
m) potwierdzanie przeglądów po wykonaniu usług z odpowiednim wpisem w książce serwisowej,
n) udzielenie 12 – miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz wymienione części
i podzespoły,
2. W skład bieżących konserwacji i przeglądów wchodzą wszystkie czynności serwisowo – konserwacyjne
określone przez producenta pojazdu.
3. Z przedmiotu zamówienia wyłączone są drobne materiały eksploatacyjne połączone ze zwykłym używaniem
ambulansów.
4. Materiały i części zamienne, które będą niezbędne do przeglądów lub napraw pojazdów wymienionych w
załączniku
nr
1
do
niniejszej
umowy
będzie
dostarczał
Wykonawca
z zastosowaniem rabatu w wysokości minimum …… %, od cen zawartych w cenniku Wykonawcy, zgodnie z
ofertą Wykonawcy.

1.

2.

§2
TERMIN REALIZACJI
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. lub do wyczerpania
środków
przeznaczonych
na
jej
realizację,
tj.
do
kwoty:
57 600,00
zł
netto,
70 848 zł brutto, co oznacza, że umowa automatycznie wygasa z chwilą, gdy suma wartości brutto faktur
wystawionych przez Wykonawcę osiągnie wskazaną wartość.
W sytuacji niewykorzystania całkowitej kwoty, o której mowa w ust. 1 do momentu upływu terminu na jaki
została zawarta umowa, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

§ 3.
REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przeglądy pojazdów odbywać się będą w oparciu o wpisy do książki serwisowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji producenta pojazdu co do zakresu przeglądów, usuwać
na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w ich działaniu.
3. Wykonawca będzie dokonywał konserwacji zgodnie z wymaganiami technicznymi pojazdu. Wszelkie prace i
konserwacje
mają
na
celu
diagnostykę
i
utrzymanie
pojazdu
w sprawności.
4. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonania usługi.
5. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie posiadał ważne ubezpieczenie
w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
6. Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
szkody
powstałe
wskutek
niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy innemu podmiotowi
lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
8. Konieczność wykonania przeglądu wynikająca z aktualnego przebiegu kilometrów pojazdów, jak również
każde niewłaściwe działanie elementów pojazdów, a w szczególności ich unieruchomienie będzie zgłaszane
przez Zamawiającego Wykonawcy telefonicznie na numer telefonu ………………… lub mailem na adres
...............................................................
9. Wykonawca w ciągu 2.godzin, od chwili zgłoszenia telefonicznego ma obowiązek przystąpić do usunięcia
awarii pojazdu.
10. Termin usunięcia awarii musi być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym, w dowolnej formie, jednak nie
może przekroczyć 2 dni roboczych.
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§ 4.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przystąpienia do realizacji usługi (okresowego przeglądu serwisowego, konserwacji, naprawy, innej
czynności serwisowej), w dniu przyjęcia samochodu objętego zakresem przedmiotu umowy;
b) przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu zawierającego nazwy części, materiałów lub akcesoriów,
ilość oraz ceny w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnostyki konieczna będzie naprawa
wymagająca zakupu części, materiałów lub akcesoriów. Zamawiający po przeanalizowaniu kosztorysu, o
którym mowa w zdaniu powyżej może wyrazić zgodę na zakup części, materiałów lub akcesoriów przez
Wykonawcę za cenę wskazaną w kosztorysie, lub dokonać samodzielnego zakupu części, materiałów lub
akcesoriów i przekazać je Wykonawcy celem dokonania naprawy;
c) wykonania naprawy zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki
zgodnie z AUDATEX, EUROTAX
lub innym równoważnym programem określającym normy
czasochłonności dla napraw samochodów objętych niniejszą umową;
d) bezwzględnego zapewnienia terminowości napraw w całym okresie trwania umowy;
e) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną;
f) zapewnienia pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów do
realizacji usługi w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowym i
bezpiecznym wykonywaniu przedmiotu umowy (w zakresie, jaki określono w niniejszej umowie);
Zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług, w szczególności:
a) za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie, jak również
osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie,
b) za szkody i straty w materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich
zobowiązań umownych w trakcie realizacji zamówienia,
c) za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
W przypadku utraty lub uszkodzenia ambulansów Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy odszkodowania w wysokości umożliwiającej pełne ich odtworzenie.
Wykonawca, przy realizacji zamówienia, będzie stosował części, materiały oraz akcesoria wolne od wad
fizycznych i prawnych.
W przypadku wystąpienia wad prawnych części, materiałów lub akcesoriów Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej
Wykonawcy obejmującej przedmiot niniejszej umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również
dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek)
stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§ 5.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do:
a) ścisłej współpracy z Wykonawcą w całym okresie obowiązywania umowy;
b) zawiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania przeglądu/naprawy/serwisu określonego pojazdu;
c) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

1.
2.

§ 6.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiającego, do codziennego kontaktowania się z przedstawicielem Wykonawcy jest:
..........................................., tel./e-mail: ..........................................................
Przedstawicielem Wykonawcy –osobą uprawnioną przez Wykonawcę do codziennego kontaktowania się z
przedstawicielem Zamawiającego jest: ......................................., tel./e-mail: .............................................
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§ 7.
WYNAGRODZENIE SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdą prawidłowo wykonaną usługę w należnej
wysokości wynikającej z liczby roboczogodzin wykonywanej usługi oraz kosztu części, materiałów lub
akcesoriów z uwzględnieniem rabatu, jaki Wykonawca zaoferował w swojej ofercie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do cenników części, materiałów lub akcesoriów Wykonawcy,
w celu weryfikacji udzielonego rabatu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania ceny jednostkowej roboczogodziny w wysokości (brutto)
.............................. zł (słownie: ……………………………………………..) oraz rabatu ……………. % na części, materiały
oraz akcesoria.
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury po każdej wykonanej usłudze (okresowym przeglądzie serwisowym,
konserwacji, naprawie lub innej czynności serwisowej).
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi wynagrodzenie netto określone w
przyjętej ofercie, w wysokości:
a) ……… zł netto za jedną roboczogodzinę,
b) ……… zł netto za 1 km dot. holowania pojazdu,
c) ceny części zamiennych, pomniejszone o udzielony rabat w wys. …%,
6. Szacunkową wartość niniejszej umowy Zamawiający ustala do kwoty o wartości 57 600,00 zł netto,
70 848,00 zł brutto.
7. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim wypadku Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia prawne i finansowe, związane z niewykorzystaniem kwoty, o której
mowa w ust. 6.
8. Płatność faktur, o których mowa w ust. 1, będzie dokonywana w terminie do 14 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Na każdej fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer niniejszej umowy.
11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług wykraczających poza zakres
przedstawiony w niniejszej umowie, usługi mogą być wykonane na podstawie odrębnych zleceń po
uprzednim
przedstawieniu
kosztów
przez
Wykonawcę
i ich akceptacji przez Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

§ 8.
SERWIS
Konieczność wykonania przeglądu wynikająca z aktualnego przebiegu kilometrów pojazdów, jak również
każde niewłaściwe działanie elementów pojazdów, a w szczególności ich unieruchomienie będzie zgłaszane
przez Zamawiającego Wykonawcy telefonicznie na numer telefonu ………………… lub mailem na adres
...............................................................
Wykonawca od chwili zgłoszenia telefonicznego ma obowiązek przystąpić do usunięcia awarii pojazdu poza
kolejnością innych pojazdów.
W razie konieczności zakupu nowych materiałów, części lub elementów pojazdów Wykonawca udzieli na nie
gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.
Części nienadające się do dalszego użycia będą przekazywane Wykonawcy do utylizacji na jego koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przez Zamawiającego przedmiotowych usług oraz
materiałów i części zamiennych, stosowanych do napraw lub konserwacji.
Konieczność zastosowania materiałów i nowych części będzie potwierdzana przez upoważnione osoby
Działu Technicznego Zamawiającego.
§ 9.
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w §2 ust. 1
umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

W przypadku przekroczenia, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, terminów wykonania usługi
wynikających z norm czasowych określonych w AUDATEX, EUROTAX lub innym równoważnym programie
określającym normy czasochłonności dla napraw ambulansów objętych niniejszą umową, lub terminów
określonych w § 3 ust. 9 i 10 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Łączna wysokość kar umownych z tytułu naruszenia warunków umowy nie może przekroczyć 30% wartości
brutto określonej w §2 ust. 1 umowy.
§10.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Na wykonane czynności Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji, licząc jej bieg od
dnia odbioru przedmiotu naprawy.
Wykonawca oświadcza, że zastosowane części są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia
z tytułu rękojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający złoży pisemną reklamację
Wykonawcy.
Wady w realizacji przedmiotu umowy będą nieodpłatnie usuwane w terminie ustalonym przez Strony. Jeżeli
Strony nie ustalą innego terminu, wynosi on 2 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu
wady i przekazania Wykonawcy ambulansu przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane w ambulansach przekazanych
do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności za zniszczenie, włamanie, kradzież, pożar lub inne
zdarzenia do pełnej wysokości powstałej szkody, w tym niewłaściwe wykonanie naprawy samochodu
skutkujące utratą gwarancji. W tym przypadku Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązania gwarancyjne.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych czynności w tym za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy wyrządzone osobom trzecim.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad
nienadających się do usunięcia lub uniemożliwiających użytkowanie ambulansu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, dokonując
potrącenia na podstawie wystawionej noty księgowej,
b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
naruszenia umowy w przypadku:
1) gdy Wykonawca wykonuje usługi niewłaściwie oraz nie reaguje na wezwania Zamawiającego do
należytego wykonania umowy,
2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie.
2. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności:
§ 12
POZSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w
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3.
4.

5.
6.

związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub
osobie do kontaktu. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu lub osoby do kontaktu, zlecenie wysłane
przez Zamawiającego na ostatni znany adres lub adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu uważa się za
dokonane.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.

………………………………….
Wykonawca

………………………………………
Zamawiający

Załączniki:
1) Załącznik nr 1- wykaz pojazdów objętych niniejszą umową.
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Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………….

Wykaz pojazdów objętych niniejsza umową

Mercedes Benz

Sprinter

GSP 9M 99

2021

diesel

Mercedes Benz

Sprinter

GSP 99 YL

2017

diesel

Mercedes Benz

Sprinter

GSP 3A 99

2018

diesel

Mercedes Benz

Sprinter

GSP 99 VN

2015

diesel

Volkswagen

Crafter

GSP 9N 99

2021

diesel

Volkswagen

Crafter

GSP 99 WN

2016

diesel

Volkswagen

T5

GSP 99 PM

2011

diesel
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