UMOWA Nr ................/2011 (projekt umowy – załącznik nr 2 do siwz)
Na świadczenie usługi obsługi ambulansu „N” typu Mercedes-Benz 318 CDI
W dniu ...................2011 r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa na świadczenie
obsługi ambulansu „N” w zakresie transportu noworodków pomiędzy Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosko 5 zwanym w treści umowy ”Zamawiającym ” reprezentowanym przez
Krzysztof Lubiński

- Dyrektor
a

Firmą ………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………., zwaną w treści umowy ”Wykonawcą”
Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego wg Ustawy z
dnia 29 stycznia 2009 r z późniejszymi zmianami Prawo zamówień publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest obsługa ambulansu Mercedes-Benz w zakresie transportu
noworodkowego karetką ”N”.
§ 2.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim jest
właścicielem pojazdu sanitarnego marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, o numerze
rejestracyjnym WSK 99MW, przystosowanym do udzielania świadczeń zdrowotnych,
polegających m.in. na transportowaniu noworodków – tzw. karetka ”N”, którego miejscem
wyczekiwania jest siedziba SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. J.Bosko 5.
2. Zamawiający przekazuje w obsługę wykonawcy, pojazd wymieniony w ustępie 1.
”Protokół przekazania pojazdu w obsługę” – stanowi załącznik nr 1do niniejszej umowy.
Zamawiający będzie miał prawo do kontroli pojazdu w zakresie jego prawidłowej
eksploatacji
3. Obsługa pojazdu przez Wykonawcę polega na zapewnianiu całodobowej jego
dyspozycyjności do świadczenia usług w zakresie transportów noworodkowych –
realizowanych przez Zamawiającego.
.
4. Całodobowa dyspozycyjność polega na zapewnieniu kierowców do obsługi pojazdu, o
odpowiednich kwalifikacjach do świadczenia usług transportowych pojazdem Zamawiającego
– w tym przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego.
5. Wykaz kierowców i ich kwalifikacje zawiera załącznik nr 2 do umowy.
6. Wykonawca zapewnia utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności technicznej do udzielania
świadczeń, w tym odpowiednie serwisowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Wykonawca pokrywa koszty bieżącej eksploatacji pojazdu, tj koszty paliwa, wymiany
oleju i pozostałych płynów oraz wymiany żarówek. Pozostałe koszty pokrywa zamawiający.
8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego mycia, sprzątania i dezynfekcji pojazdu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wykonawca zapewnia niezwłoczną dyspozycyjność po otrzymaniu zlecenia od
zamawiającego – pod numerami telefonów: .....................................................................
10. W razie awarii pojazdu (karetki N), zamawiający zabezpiecza pojazd zastępczy, tj karetkę
Volvo o numerze rejestracyjnym WSK K 99 lub inny o podobnych parametrach.
11. Zamawiający zabrania bez jego zgody na wykorzystywanie pojazdu do innych celów niż
przewidziane w umowie.
12. Obsługę lekarsko-pielęgniarską w czasie świadczenia usługi zapewnia Zamawiający.
13 W przypadku awarii pojazdu (karetki N) z powodu winy wykonawcy, wszelkie koszty
naprawy pokrywa wykonawca.
§ 3.
1. Z tytułu świadczenia usługi Zamawiający będzie uiszczał na rzecz wykonawcy opłaty w
następujących wysokościach:
a. – z tytułu całodobowej dyspozycyjności i przebytej trasy do 3000 km ryczałt w kwocie
6970 zł brutto za okres jednego miesiąca,
b. – za każdy przejechany kilometr powyżej 3000 km w miesiącu potwierdzony przez
Zamawiającego, – .................... zł brutto
2.Potwierdzenie wyjazdów i ilości przejechanych kilometrów będzie dokonywał każdorazowo
pracownik upoważniony przez Zamawiającego.
§ 4.
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu okresu
rozliczeniowego – miesiąca.
2. Podstawą do zapłaty faktury będą; protokół odbioru usługi wraz z potwierdzonymi kartami
drogowymi zatwierdzony przez Zamawiającego
3. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek .......................................................... w
terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
§ 5.
1. Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do 28 lutego 2013 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem w formie pisemnej.
3. Dopuszcza się zmianę umowy tylko w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku trzykrotnego
nieterminowego wykonania usługi, lub stwierdzenia wykorzystywania pojazdu do innych
celów niż przewidziane w umowie.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy prawa.

§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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