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UMOWA Nr.............- Projekt 

 

W dniu...............2020 r., pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, mającym siedzibę w Przemyślu przy 

ulicy Monte Cassino 18, posiadającym REGON 000314684,  

reprezentowanym przez Barbarę Stawarz – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca  

Pio w Przemyślu, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

posiadającym NIP: ..............................................., REGON .......................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” zawarto umowę, o następującej treści: 

Umowa zawarta jest bez stosowania przepisów ustawy PZP – o wartości poniżej 30 tys. 

EURO – na podstawie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) świadczenie przez Wykonawcę usług napraw bieżących pojazdów; 

2) okresowych obsług technicznych pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 

w Przemyślu, wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy; 

3) sprzedaż  części  zamiennych  i  materiałów  eksploatacyjnych  (zgodnie  z  fakturami 

zakupu Wykonawcy). 

2. Naprawy  i  obsługi,  o  których  mowa  w  ust.  1,będą  wykonywane  przez  Wykonawcę 

wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. 

3. Naprawy  i  obsługi wykonywane  będą  zgodnie  z  instrukcją  realizacji  oraz  nadzoru  nad 

wykonywaniem  napraw  bieżących  oraz okresowych  obsług  technicznych pojazdów 

Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu  stanowiącą  Załącznik  Nr 4  do 

umowy. 

§ 2 

1. Zakres okresowych obsług technicznych pojazdów wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do 

niniejszej umowy będzie obejmował czynności wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Naprawy pojazdów wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do umowy będą wykonywane 

w zakresie określonym w Załączniku Nr 6 do umowy, zgodnie z warunkami technicznymi 

przewidzianymi dla danej marki i modelu pojazdu. 

3. Wykonawca będzie dokonywał zakupu części zamiennych do naprawianych pojazdów. 

4. Jakość dostarczanych części będzie odpowiadała wymaganiom Polskich Norm. 

5. Części  zamienne  używane  do  naprawy  będą  nowe,  jednakże  Zamawiający  dopuszcza 

regenerację podzespołów przez Wykonawcę. 
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6. Cena za regenerację, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć wartości 30% średnio 

rynkowej ceny nowej części tożsamej z częścią regenerowaną. 

7. Wykonawca udziela gwarancji: 

1) na wykonaną usługę 6 miesięcy lub 3 tysiące kilometrów; 

2) z tytułu sprzedaży części zamiennych 12 miesięcy; 

3) na części regenerowane 3 miesiące. 

8. Usługi objęte niniejszą umową będą realizowane z wykorzystaniem pomieszczeń, urządzeń 

oraz wyposażenia Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 9  

9. Zamawiający  dopuszcza  korzystanie  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcy  z  tym 

zastrzeżeniem,  iż  wszelkie  koszty  związane  z  transportem  pojazdu  Zamawiającego  do 

podwykonawcy oraz z powrotem, ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca rozpocznie wykonywanie naprawy lub okresowej obsługi technicznej w czasie 

wskazanym w Załączniku Nr 5 do umowy. 

11. Rozliczenie  usługi  wykonywanej  u  podwykonawcy  nastąpi  pomiędzy  Zamawiającym 

a Wykonawcą na zasadach określonych w § 6 według stawek określonych w Załączniku 

Nr 3 do niniejszej umowy. 

12. Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  jest  zobowiązany  do  przedstawienia 

dokumentów  potwierdzających  zakup  części  i  materiałów  eksploatacyjnych,  które  będą 

montowane  lub  wymieniane w pojazdach o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy. 

13. Odbiór i doprowadzenie pojazdu do miejsca naprawy / okresowej obsługi technicznej oraz 

zwrot  pojazdu  po  naprawie / okresowej  obsłudze  technicznej  do  miejsca  garażowania 

pojazdu (siedziby Zamawiającego) jest obowiązkiem Wykonawcy. 

14. Koszty odbioru i odprowadzenia pojazdu, o których mowa w ust. 13, ponosi Wykonawca. 

15. Zamawiający nie ponosi kosztów zużytego paliwa związanego z wykonaniem czynności, 

o których mowa w ust. 13, oraz kosztów paliwa związanego z ewentualną jazdą próbną. 

Zamawiający oddaje Wykonawcy pojazd zatankowany „do pełna” i Zamawiający 

obowiązany jest zwrócić pojazd po naprawie z pełnym zbiornikiem paliwa. 

16. Wykonawca nie będzie doliczał marży do cen zakupionych części zamiennych. 

§ 3 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  za  wykonanie  usługi  wg  cen zgodnych 

z cennikiem zawartym w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Dodatkowo Zamawiający zapłaci za części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte do 

napraw zgodnie z fakturami zakupu Wykonawcy. 

3. Całkowity  limit  przeznaczony  na  wykonanie  zamówienia w  zakresie  przedmiotu umowy 

wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1-2 nie może przekroczyć kwoty: .........................zł. brutto 

(słownie: ........................................................................................................................brutto). 

4. Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane i zaakceptowane 

przez zamawiającego usługi. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen jednostkowych, o których mowa 

w  Załączniku  Nr  3  do  niniejszej  umowy,  w  ciągu  całego  okresu  trwania  umowy 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych wyłącznie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto; cena netto 

pozostaje bez zmian; 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, obowiązują Zamawiającego z chwilą poinformowania go 

o tym fakcie pisemnie przez Wykonawcę. 

§ 5 

1. Wykonywanie  przedmiotu  umowy  pod  względem  merytorycznym  będzie  nadzorowane 

przez: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) Zając Artur 

b) Bajda Józef 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………….. . 

2. Zmiana  osób  wymienionych  w  ust.  1  może  zostać  dokonana  w  formie  pisemnego 

powiadomienia drugiej strony i nie stanowi ona zmiany warunków niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na konto podane przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

2. Faktura VAT będzie wystawiona do 7-miu dni od wykonania przez Wykonawcę danej usługi 

(naprawy, przeglądu etc.). Faktura VAT musi być zatwierdzona pod względem 

prawidłowości wykonanej usługi przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego.  

3. W  sytuacji  nieprawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez  Wykonawcę,  termin  

płatności, o którym  mowa  w  ust.  1,  będzie  liczony  od  daty  otrzymania  przez  

Zamawiającego  od Wykonawcy właściwie wystawionej faktury VAT korygującej. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 795-20-66-984. 

5. Na fakturze, o której mowa w ust. 1, oprócz danych wymaganych właściwymi przepisami 

prawa, Wykonawca umieści następujące dane: 

1) ilość roboczogodzin poświęconych na wykonanie naprawy; 

2) wykaz części i materiałów zużytych do wykonania naprawy; 

3) cenę oraz wartość netto i brutto części i materiałów, o których mowa w pkt 2; 

4) termin płatności jako sformułowanie: „30 dni od daty otrzymania faktury VAT”. 

6. Jako datę zapłaty wierzytelności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, uznaje się 

datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

§ 7 
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1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  wykonany  przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 

w umowie. 

2. W przypadku ujawnienia wad w wykonanej usłudze lub zamontowanej części, Wykonawca 

zobowiązuje  się  do  usunięcia  ujawnionych  wad  w  terminie  nie  dłuższym  niż  2  dni 

kalendarzowe,  licząc  od  dnia  zgłoszenia  wady  przez  Zamawiającego . 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  posiadania  aktualnego  ubezpieczenia  OC  z  tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy, o wartości polisy 

nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

§ 8 

1. W  przypadku  rozwiązania  bądź  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn 

niezależnych  od  Zamawiającego,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  20% 

wartości brutto, o której mowa w § 3 ust.3. 

2. W przypadku  rozwiązania bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn 

które leżą stronie Wykonawcy, karę umowną poniesie Wykonawca w wysokości 20% kwoty 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 3. 

3. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3 brutto, za każdy dzień 

zwłoki. 

4. Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  wyłącza  odpowiedzialności  Wykonawcy  za  szkody 

wyrządzone Zamawiającemu na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności 

objętej  fakturami  VAT  wystawionymi  bezpośrednio  po  dniu  zaistnienia  zdarzenia 

skutkującego zapłatą kary umownej, oraz objętych fakturami VAT sprzed daty zdarzenia 

skutkującego zapłatą kary umownej, a jeszcze nie zapłaconymi. 

6. Potrącenie, o którym mowa w ust. 5 będzie skuteczne po złożeniu stosownego pisemnego 

oświadczenia woli przewidzianego przepisami kodeku cywilnego. 
 

§ 9 

1. Niniejsza  umowa  zostaje zawarta  na  okres  od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.,  lub  ulega 

wygaśnięciu  z  chwilą  wyczerpania  środków  odpowiadających  wartości  przedmiotu 

zamówienia, o której mowa w § 3 ust.3 bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń w tym zakresie. 

2. Strony  dopuszczają  wydłużenie  terminu  ważności  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 

w przypadku  nie  zrealizowania  w  całości  wartości  przedmiotu  zamówienia  o którym 

mowa w § 3 ust. 3 w  okresie  jej obowiązywania. 

3. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

do niniejszej umowy; przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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4. W razie  zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu zrealizowanej części umowy. 

6. Zamawiający  ma  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym 

w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, naprawczego 

albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub naruszania przez wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy i pomimo pisemnego wezwania przez zamawiającego do 

zaprzestania naruszeń – wykonawca nie zaprzestał naruszeń umowy. 

§ 10 

1. W  przypadku  nieuregulowania  przez  Zamawiającego  należności  w  terminie,  o  którym 

mowa  w  § 6,  Wykonawcy  należą  się  odsetki  ustawowe  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami. 

2. Przeniesienie  wierzytelności w sposób określony w art. 509 do 518 kc., a wynikających 

z niniejszej  umowy  wymaga  zgody  właściwego  organu  samorządu  województwa 

podkarpackiego pod rygorem nieważności. 

3. Ponadto  bez  zgody  właściwego  organu  samorządu  województwa  podkarpackiego 

wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić poręczenia określonego 

w art.  876  i  887  kc.,  ani  jakiejkolwiek  innej  umowy  zmieniającej  strony  stosunku 

zobowiązaniowego, wynikającego z realizacji niniejszej umowy - pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 

cywilnego . 

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

W Y K O N A W C A      Z A M A W I A J Ą C Y 

 


