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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
UMOWA 

zawarta w dniu …………. ….. roku. 

Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j., 

Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz na podstawie 

obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 
Stronami umowy są: 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 

z siedzibą w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża 

NIP: 718-16-22-676,  

REGON: 450 192 689,  

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059165,  

zwana dalej „zamawiającym”, którą reprezentuje: 

Sławomir Dariusz Szajda – Dyrektor WSPR SPZOZ w Łomży 

i: 

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

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

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. 

NIP: ............................................................  

REGON: ...............................................  

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .........................  

lub posiadająca zaświadczenie o wpisie do CEIDG, którą reprezentuje:  

1) .................................................................................................. 

2) .................................................................................................. 

zwana w dalszej części umowy „wykonawcą”,  

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2020), 

nieużywanego, niebędącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego typu C 

o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowe 

wymagania techniczne dotyczące pojazdu bazowego, jak i przedziału medycznego 

(zabudowy medycznej) określa załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych lub prawnych, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności odpowiada wymaganiom polskich norm PN-EN 

1789+A1:2011, PN-EN 1865-1+A1:2015-08, PN-EN 1865-3:2012, PN-EN 1865-

4:2012 oraz PN-EN 1865-5:2012 (zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 

WZÓR UMOWY 
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8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, interpretacją Urzędu 

Zamówień Publicznych - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-

przepisow/opinie-archiwalne/opis-przedmiotu-zamowienia-w-zakresie-zakupu-

pojazdow-sanitarnych-przez-stacje-pogotowia-ratunkowego), jest zgodny 

z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ, jak również posiada 

niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans 

sanitarny. Ponadto ambulans odpowiada przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku 

o wyrobach medycznych (t.j., Dz.U. z 2020 r. poz. 186), rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 

110 z późn. zm.). 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 

na dostawę przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z warunkami określonymi 

w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie 

oznaczonej 3-1C-2020-PN i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością. 

4. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu 

bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń 

elektromagnetycznych, które mogą wpłynąć negatywnie na pracę urządzeń systemu 

łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. 

§ 2 

CENA UMOWY 

1. Cena umowy określona jest zgodnie ze złożoną ofertą: 
Nazwa zamówienia Cena oferty (w zł) 

Dostawa fabrycznie nowego 

ambulansu sanitarnego typu C 

o DMC powyżej 3,5t z 

wyposażeniem dla WSPR 

SPZOZ w Łomży 

Łączna wartość brutto: 

……………………………….. 

Słownie: ……………………………. 

w tym VAT: ……% 

2. Wykonawca oświadcza, że ambulans sanitarny typu C będący przedmiotem umowy 

stanowią własność wykonawcy, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz 

należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar 

celny oraz przystosowania pojazdu bazowego na ambulans sanitarny. 

3. Zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku 

z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie 

województwa podlaskiego”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie 

umowy/decyzji nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 z dnia 28.04.2020 r. zawartej 

w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia. 
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§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura za kompletny ambulans 

sanitarny typu C o DMC powyżej 3,5 t z wyposażeniem oraz załączonym protokołem 

zdawczo-odbiorczym potwierdzającym zgodność stanu faktycznego z warunkami 

określonymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność z tytułu dostawy przedmiotu 

umowy przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr …………….………….. 

Termin płatności wynosi do 30 dni i liczony jest od dnia doręczenia zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury w formie pisemnej lub w formie ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/. 

3. W przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, wykonawca wystawi fakturę korygującą w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o zastrzeżeniach zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego. 

5. Jeżeli wystąpi zmiana numeru rachunku bankowego wykonawca niezwłocznie 

poinformuje zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub pocztą 

elektroniczną, o zmianie rachunku. Zmiana numeru rachunku bankowego dokonywana 

może być jedynie w formie aneksu do umowy. Bez aneksowania umowy środki 

pieniężne nie mogą być przekazywane na rachunek inny niż wynikający z umowy. 

§ 4 

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 

1. Wydanie ambulansu nastąpi w siedzibie zamawiającego w Łomży, ul. Szosa 

Zambrowska 1/19, maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie 

później niż do dnia 23 listopada 2020 roku, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 725 – 1500, zgodnie ze złożoną ofertą. 

O terminie dostawy ambulansu wykonawca zawiadomi zamawiającego 

z wyprzedzeniem min. 3 dni, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy. 

2. Zamawiający wymaga dostawy ambulansu: na lawecie lub na kołach (co pozwoli 

przetestować oraz odpowietrzyć układy), przy czym dostawa na kołach odbywa się na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wraz z ambulansem wykonawca przekaże zamawiającemu prawidłowo wypełnione 

karty pojazdów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 

września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty 

pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem 

i wydawaniem kart pojazdów (t.j., Dz.U. 2014 poz. 431), świadectwo homologacji oraz 

fakturę w celu umożliwienia rejestracji. 

4. Przy odbiorze kompletnego ambulansu wykonawca, w razie zaistnienia konieczności, 

przeprowadzi szkolenie przedstawicieli zamawiającego w zakresie działania, obsługi 

i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego, w siedzibie 

zamawiającego.  

5. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub 

utraty przedmiotu umowy, aż do chwili protokolarnego potwierdzenia przez 

zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem. 

https://efaktura.gov.pl/
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6. Odbiór ambulansu nastąpi w miejscu dostawy. Fakt odbioru zostanie potwierdzony 

protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. 

7. Upoważnionymi pracownikami działającymi wspólnie ze strony zamawiającego są: 

……………………………… – kierownik Działu techniczno-transportowego 

……………………………… – kierownik Sekcji ds. informatyki i łączności 

……………………………… – przełożona pielęgniarek 

8. Upoważnionymi pracownikami działającymi wspólnie ze strony wykonawcy są: 

……………………………… – ……………………………………………. 

……………………………… – ……………………………………………. 

9. Wykonawca wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczy 

zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) paszporty techniczne noszy, transportera noszy, krzesełka kardiologicznego, 

b) instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim, 

c) karty gwarancyjne, 

d) homologacje, 

e) schemat instalacji elektrycznej ambulansu po wykonaniu zabudowy przedziału 

medycznego (tzw. powykonawczy). 

10. Zakończeniem realizacji całości umowy będzie podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo-odbiorczego kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem. 

11. Jeżeli odbiór ambulansu będzie negatywny ze względu na usterki, braki, niemożliwość 

zarejestrowania pojazdu – wynikające z braków dokumentacji, niesprawności, 

niedociągnięć lub niezgodności z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SIWZ, 

zamawiający uzgodni z wykonawcą datę ponownego odbioru, a jeżeli data ta będzie 

późniejsza niż ustalona w §4 ust. 1 będą miały zastosowanie kary o których mowa w §6. 

Wykonawca sprawdzi ambulans we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek 

(niedociągnięć), uzupełnianiu braków ponownie dostarczy na własny koszt i ryzyko 

przedmiot umowy do siedziby zamawiającego. 

§ 5 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w ofercie. 

2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. 

3. Okresy gwarancji biegną od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, że ambulans sanitarny typu C 

z wyposażeniem medycznym, dostarczony w ramach umowy, będzie wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

5. Zamawiający zgłasza wadę i konieczność wykonania naprawy pocztą elektroniczną na 

adres email: …………………………. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej naprawy gwarancyjnej w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. 

7. W przypadku gdy naprawa z przyczyn technicznych nie jest możliwa w siedzibie 

zamawiającego, zamawiający dostarczy ambulans lub element wyposażenia 

medycznego do naprawy do serwisu wskazanego przez wykonawcę, na koszt 

wykonawcy. Termin usunięcia wady w takim przypadku nie może przekroczyć 7 dni. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy 

medycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia 

wady. 

9. Jeżeli wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy 
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gwarancyjnej w maksymalnym terminie wyznaczonym w ust. 6, 7, 8 i 16 wykonawca 

będzie zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji zamawiającego, do czasu 

wykonania naprawy, sprawny ambulans zastępczy lub element wyposażenia 

podlegający naprawie gwarancyjnej, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 

do umowy w dniu następującym po upływie terminu na naprawę. 

10. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub 

elementu wyposażenia niewynikających z winy zamawiającego lub normalnego zużycia 

eksploatacyjnego; kosztami normalnego zużycia eksploatacyjnego zostanie obciążony 

zamawiający. 

11. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 9 wykonawca nie podstawi ambulansu zastępczego 

lub podlegającego reklamacji gwarancyjnej elementu wyposażenia, spełniającego 

opisane w załączniku nr 2 do umowy wymagania, zamawiający może wynająć, do czasu 

wykonania naprawy, ambulans lub element wyposażenia spełniający takie wymagania, 

obciążając kosztami wykonawcę. 

12. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej lub 

wyposażenia medycznego w maksymalnym terminach określonych w niniejszym 

paragrafie oraz niespełnienia jednocześnie postawionego warunku opisanego w ust. 9, 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy 

kalendarzowy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku, niezależnie od 

obciążenia kosztami o których mowa w ust. 11. 

13. W przypadku niepodjęcia w okresie gwarancyjnym zgłoszonej naprawy zabudowy 

medycznej lub wyposażenia medycznego ambulansu w siedzibie zamawiającego, 

w terminie określonym w ust. 5, zamawiający może obciążyć wykonawcę karą umowną 

w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu podanego w ust. 5. 

14. W przypadku wymiany części (zespołu) gwarancja biegnie od nowa dla tej części 

(zespołu) i w wymiarze określonym w § 5 ust. 1. 

15. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

w okresie obowiązywania gwarancji dokona, na koszt zamawiającego przeglądów 

okresowych w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od chwili pozostawienia do dyspozycji 

ASO. 

16. Wykonawca lub działająca w jego imieniu Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

w okresie obowiązywania gwarancji dokona, na koszt Wykonawcy, w przypadku 

ujawnienia wady, naprawy bezpośrednio po zgłoszeniu. W sytuacji wystąpienia 

trudności związanych z brakiem części zamiennych czas naprawy nie może przekroczyć 

10 (dziesięciu) dni. 

17. Wykonawca zobowiązuje się wskazać ASO zlokalizowane najbliżej zamawiającego. 

18. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji 

a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo 

mają zapisy zawarte w niniejszej umowie. 

§ 6 

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu terminowe wykonanie umowy Zamawiający 

ma prawo żądania od Wykonawcy w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy poza termin określony w §4 ust. 1  kwoty stanowiącej 0,2 % ceny umowy 

określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie dłużej niż do dnia 

23 listopada 2020 roku. Po upływnie tego terminu zamawiający odstąpi od wykonania 

postanowień umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 



Oznaczenie sprawy: 3-1C-2020-PN 

 

Strona 6 z 8 

2. W przypadku gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy, zamawiający ma prawo do naliczenia wykonawcy kar umownych 

w wysokości 20 % ceny umowy określonej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, zamawiający ma prawo do 

naliczenia wykonawcy kar umownych w wysokości 20 % ceny umowy określonej w § 2 

ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z powodu 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawca ma prawo do naliczenia 

zamawiającemu kar umownych w wysokości 20 % ceny umowy określonej w § 2 ust. 

1. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1-3, zamawiający wystawi 

dokument obciążeniowy z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia tego 

dokumentu. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4, zamawiający lub 

wykonawca wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 14 dni od daty 

wystawienia tego dokumentu. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej zamawiający może potrącić należną 

mu karę z bieżących płatności wobec wykonawcy. 

8. Jeżeli wysokość naliczonych przez zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody 

poniesionej przez zamawiającego, zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wykonawca posiada 

świadomość, iż realizacja zamówienia jest dofinansowana ze środków unijnych. 

9. Kary i zobowiązania o których mowa w niniejszym paragrafie nie wykluczają się 

wzajemnie. 

10. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych, za nieterminowe 

uregulowanie przez zamawiającego należności za zrealizowaną dostawę. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY UMOWY 

1. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 

145 ustawy Pzp. 

2. Poza postanowieniami ust. 1, zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a) wykonawca naruszy postanowienia umowy i pomimo wezwania przez 

zamawiającego nie przestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego 

naruszenia w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

b) wobec wykonawcy otwarta zostanie likwidacja, postępowanie układowe lub 

ogłoszona zostanie jego upadłość, albo gdy zaprzestanie on wykonywania 

działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zamawiający powiadomił 

pisemnie wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych 

wynikających z umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzyznania środków, 

która ma otrzymać w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej 

w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na 

terenie województwa podlaskiego”, który jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 na podstawie umowy/decyzji nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 z dnia 

28.04.2020 r. zawartej w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług 
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użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

5. Wykonawcy z tytułu odstąpienia i rozwiązania umowy zgodnie z ust. 1-4 nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia. 

6. Odstąpienie od umowy musi być sporządzone wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Z prawa odstąpienia od umowy zamawiający może skorzystać w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od 

umowy. 

8. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa 

odstąpienia lub rozwiązania umowy, wynikającego z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

9. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, na podstawie 

któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy 

na przyszłość, w dniu wskazanym przez stronę odstępującą od umowy, jednakże nie 

wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą 

stronę. 

10. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 

a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności: 

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym 

również m.in. zmian obowiązującej stawki podatku VAT powodujących zmianę 

kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy; zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

zmienionego podatku zapłaconego przez wykonawcę; 

b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych 

do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych 

w niniejszej umowie; 

c) jeżeli wykonawca w ofercie przetargowej, o której mowa w § 1 ust. 3 wskazał 

podwykonawcę, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy wskazanego w ofercie wymaga wcześniejszego wykazania, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. 

11. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp i kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle umowy, strony będą się starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji. 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sądem wyłącznie właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od 

zamawiającego z tytułu realizacji umowy bez zgody zamawiającego wyrażonej na 

piśmie.  

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

z umawiających się stron. 

5. Załącznikami do umowy są: 
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a) załącznik nr 1 – kopia podpisanego przez wykonawcę załącznika nr 1 do SIWZ 

– formularza ofertowego, 

b) załącznik nr 2 – kopia podpisanego przez wykonawcę załącznika nr 2 do SIWZ 

– wymagane graniczne warunki techniczne dla samochodu bazowego, 

przedziału medycznego oraz wyposażenia medycznego ambulansu sanitarnego 

typu C. 
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