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Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu                          pomiędzy  

Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, zwanym w dalszej 

części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Adama Lubiaka – Starostę Wołomińskiego, 

2. Roberta Szydlika – Wicestarostę Wołomińskiego 

przy kontrasygnacie Jadwigi Tomasiewicz – Skarbnika Powiatu 

a 

……………………………….…………………………………………………., posiadającym 

NIP ………………………, REGON ……………………………, zwanym w dalszej części 

„Wykonawcą”  

łącznie zwanymi „Stronami”, 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 568), o następującej treści: 

Przedmiot Umowy 

§1 

 

1. Wykonawca dostarczy na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowy ambulans sanitarny 

a)  w ilości 1 sztuka,   

b) model ………..…,  

c) rok produkcji ……….  

d) nr VIN/nadwozia(podwozia) ……………….. 

e) nr silnika …………………. 

f) moc 

g) nr karty pojazdu…………………….. 

wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zwanego dalej Szpital MBNP w Wołominie) 

w zakresie jego obsługi. 

2. Dane identyfikacyjne sprzętu medycznego, stanowiącego wyposażenie ambulansu 

określa oferta Wykonawcy w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany ambulans posiada świadectwo homologacji 

pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
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z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i 

przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz, że zamontowane 

wyposażenie posiada wymagane atesty, świadectwa i certyfikaty. 

 

Termin dostawy 

§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Wykonawca dostarczy do dnia 

………………………. 2020 r. Za datę dostawy przyjmuje się datę bezusterkowego 

odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru, sporządzonym z udziałem 

stron i po przeprowadzeniu szkolenia personelu Szpitala MBNP w Wołominie. 

2. Na ………. dni przed dniem dokonania dostawy Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego telefonicznie lub mailowo o terminie i godzinie dostawy. 

3. Miejsce dostawy: siedziba Szpitala MBNP w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3. 

4. Odbiór ambulansu i szkolenie personelu odbędzie się w miejscu określonym w ust. 3. 

Szkolenie personelu odbędzie się w terminie …………………. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, określając 

kolejną datę odbioru, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 pkt 4. 

6. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy, w tym odbiór przedmiotu 

umowy i podpisanie protokołu odbioru wykonuje Grzegorz Krycki - Dyrektor Szpitala 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie lub osoba przez niego upoważniona 

7. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy, w tym podpisania 

protokołu odbioru jest ………………………… 

8. W dniu przekazania dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty   niezbędne do właściwej eksploatacji pojazdu, w tym sporządzone w języku 

polskim instrukcje obsługi pojazdu i wyposażenia medycznego, dokumenty 

gwarancyjne pojazdu, wyposażenia i sprzętu medycznego, kartę pojazdu, wyciągi ze 

świadectw homologacji, certyfikaty, świadectwa zgodności i atesty, paszporty 

techniczne sprzętu medycznego (paszporty dotyczące sprzętu podlegającego 

obowiązkowi okresowych przeglądów).  

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§3 

1. Cena przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmuje jego wartość, wszystkie 

określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne oraz inne koszty związane z 

realizacją umowy.  

2. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: 

wartość netto: ………………………………………………………. 

słownie: …………………………………………………………….. 

kwota VAT: ………………………………………………………… 

wartość brutto: ……………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………… 
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3. Wartość umowy określona w ust. 2 zawiera wartość ambulansu wraz z wyposażeniem, 

koszt dostawy ambulansu wraz z wyposażeniem , koszt uruchomienia ambulansu wraz 

z wyposażeniem stanowiącym przedmiot umowy oraz koszt szkolenia personelu w 

zakresie obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w §2 ust. 3. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za zakupiony towar 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej ujętym na  tzw. białej liście podatników Vat w 

rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

7. Należności za wykonane usługi Zamawiający przekaże na rachunek bankowy 

Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Faktura będzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na podstawie 

protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Stron. 

9. Fakturę należy wystawić na: 

Powiat Wołomiński, 

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 

NIP: 125-094-06-09, Regon 01-32-69-344. 

10. Faktury oraz ewentualne faktury korygujące będą przesyłane za pomocą poczty 

elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl 

11. Za moment dostarczenia faktury uznaje się moment zarejestrowania wysyłki na 

serwerze Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

12. Wykonawca oświadcza, że faktury będą wysyłane z następującego adresu e-mail: 

………………………. ponadto o każdej zmianie adresu zobowiązuje się 

poinformować pisemnie Zamawiającego. 

13. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować także faktury przedłożone w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią 

przesyłanie faktur za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym za datę dostarczenia faktury przyjmuje się datę wpływu do 

Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

14. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Gwarancje 

§4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 

a)  ……………………………. miesięcy na podzespoły mechaniczne bez limitu 

kilometrów, 

b) …………………………….. miesięcy na perforację blach nadwozia, 

c) …………………………….. miesięcy na powłokę lakierniczą, 

d) …………………………….. miesięcy na zabudowę medyczną, 

mailto:kancelaria@powiat-wolominski.pl
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e) …………………………….. miesięcy na sprzęt medyczny. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania uprawnień 

z tytułu rękojmi. 

4. W okresie gwarancji i bezpłatnego serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

wady lub usterki przez autoryzowaną stację obsługi. 

5. Serwis zobowiązany jest przystąpić do pracy nie później niż w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia usterki lub awarii. Za zgłoszenie usterki lub awarii rozumie się 

powiadomienie telefoniczne lub pocztą email. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych i w ramach rękojmi 

pojazdu wraz z zabudową oraz wyposażenia medycznego opisanego w §1, w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od  chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, 

a w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych 

maksymalny termin wykonania naprawy wynosi 10 dni od daty zgłoszenia. 

7. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy 

gwarancyjnej w maksymalnym terminie wyznaczonym w ust. 4, Wykonawca jest 

zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania 

naprawy sprawny ambulans zastępczy lub dostarczyć element wyposażenia 

równoważny do opisanego §1 ust.2. 

8. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca nie podstawi ambulansu 

zastępczego lub nie dostarczy równoważnego elementu wyposażenia Zamawiający 

może wynająć, do czasu wykonania naprawy ambulans lub element wyposażenia a 

kosztami obciążyć Wykonawcę.  

9. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia 

awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym 

przez upoważnione osoby Stron lub wpisem do paszportu. Okres przestoju z powodu 

awarii Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub 

innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy. 

10. W okresie gwarancyjnym (min. 24 miesiące) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

wymagane przez producenta przeglądy okresowe z częstotliwością określoną przez 

producenta tego urządzenia i potwierdzić stosownym wpisem do paszportu. 

  

Kary umowne 

§5 

 

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, a 

także w przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 4 zd. 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy: 

a)  przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny nie leżącej po 

stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2. 
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3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3  ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 2, z wyjątkiem kar o których mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych 

z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od Wykonawcy. 

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli 

wartość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Rozwiązanie umowy 

§ 6 

 

1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi i 

bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części 

w przypadku zaistnienia którekolwiek  z poniższych zdarzeń: 

1) podjęcia decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy; 

2) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) opóźnienia w przekazaniu całości przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 14 dni, 

bez konieczności zakreślenia dodatkowego terminu dostarczenia przedmiotu umowy; 

4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy 

wynoszącego co najmniej 14 dni. 

 

3. W przypadku, odstąpienia od umowy w części, jak również wcześniejszego 

wypowiedzenia umowy  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania odebranej przez Zamawiającego części umowy. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafie nie wykluczają uprawnień Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym  zakresie przepisów 

prawa oraz naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny 

odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w § 6 umowy. 
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Postanowienia końcowe 

§7 

Sprawy sporne, wynikłe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej.  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, 

wobec powyższego nie mają wobec niego zastosowania przepisy art. 8 i następne ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z 

dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. 

j. Dz. U. z 2019 r poz. 1781) dla których Administratorem jest Starosta Wołomiński, a co za 

tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w 

Wołominie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wołominie 

oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach 

RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną 

(w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, 

które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 

§10 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 

Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 

  

            Wykonawca        Zamawiający 


