
MSPR/ZP/ZC/14/2016

Załącznik Nr 3
do Regulaminu sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro

Gdynia, dnia 05.12.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w prowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 000 euro na montaż w 9 szt.

Ambulansów, elementów SWD_PRM (Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego) tj. drukarki, stacji dokującej, oraz modemu dla potrzeb Zespołów

Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ul. Żwirki i Wigury 14
 81 – 394 Gdynia

                        NIP 5861986956
                        REGON 190502151
Adres do korespondencji: 

Ul. Żwirki i Wigury 14
81 – 394 Gdynia

                       Tel: 58 660 88 11
                       Fax: 58 660 88 12
                       e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl, zamowienia@pogotowie.gdynia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Montaż w 9 szt. Ambulansów, elementów SWD_PRM (Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego) tj. drukarki, stacji dokującej, oraz modemu dla potrzeb 
Zespołów Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

III. WYKAZ SPRZĘTU DO ZAMONTOWANIA (sprzęt w posiadaniu Zamawiającego)

1. Tablet DURABOOK_R11 - 9 szt.  
2. Stacja dokująca ADK07F-VEHICLE DOCK z uchwytem montażowym RAM-101U-2461 do tabletu

DURABOOK_R11  –  9 szt.
3. Drukarka HP - OFFICEJET 100 Mobile z uchwytem RAM-VPR-103 – 9 szt.
4. Moduł TELETONIKA FM33,00 wer.1.11 - 9 szt.

IV. WYKAZ POJAZDÓW TYPU AMBULANSE SANITARNE ZAMAWIAJĄCEGO:
Wykaz ambulansów, w których Zamawiający zleci montaż urządzeń:
1. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2015.
2. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2014.
3. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2012.
4. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2015.
5. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2010.
6. Mercedes Sprinter 318 – rok produkcji 2008.
7. Mercedes Sprinter 319 – rok produkcji 2016.
8. Mercedes Sprinter 315 – rok produkcji 2010.
9. Mercedes Sprinter 315 – rok produkcji 2007.
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V. SPECYFIKACJA

1. Montaż urządzeń odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, nie dalej niż 100 km od siedziby 
Zamawiającego, na wskazanych przez Zamawiającego pojazdach zgodnych z wykazem bez 
naruszenia warunków gwarancji jaką posiada pojazd.

2. Pojazdy będą dostarczane, wraz z kompletem elementów do montażu SWD_PRM, jeden po 
drugim przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy.

3. Zamawiający przekaże wykonawcy pojazd wraz z kompletem elementów do montażu SWD_PRM
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, za który Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność, jak również za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego 
montażu elementów SWD_PRM w ambulansach i związanych z nimi uszkodzeń sprzętu, bądź 
utraty/zmniejszenia funkcjonalności.

4. Urządzenia będą zamontowane zgodnie z instrukcją montażu (załączniki do SIWZ) lub 
rozwiązaniem równoważnym bez utraty/zmniejszenia funkcjonalności.

5. Zamawiający wymaga by po zamontowaniu elementów w ambulansach, pojazdy spełniały 
wszelkie obowiązujące przepisy dopuszczające ambulanse do użytkowania w systemie 
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

6. Zamawiający wymaga aby stacja dokująca i tablet była zamontowana w przedziale kierowcy.
7. Zamawiający wymaga aby obsługa tabletu zamontowanego w stacji dokującej była dostępna dla 

kierowcy oraz pasażera w pozycji nie przysłaniającej pola widzenia kierowcy przez szybę 
czołową.

8. Urządzenia mają być zamontowane z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego (certyfikatu), który 

świadczy o tym, że proponowane rozwiązanie (system montażu) spełnia wymagania i jest 
dopuszczony do montażu w ambulansach medycznych,  zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą pojazdów medycznych i ich wyposażenia - każdy wyrób zamontowany w 
ambulansie sanitarnym powinien być przytwierdzony za pomocą zespołu mocującego. 

10. Wykonawca do każdego pojazdu dołączy oświadczenie o wykonanym montażu (wg załącznika)
11. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za ambulanse oraz elementy SWD_PRM na czas 

montażu, do momentu wydania oświadczenia o wykonaniu przedmiotu zamówienia na 
poszczególnym pojeździe, po uprzednio dokonanym przez Zamawiającego odbiorze.

12. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego ambulansów z zamontowanymi elementami SWD 
będzie sprawdzenie poprawności ich działania.

13. Wykonawcy powinien posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 
500 000,00 PLN, ważną przez cały okres wykonywania zamówienia.

14. Wykonawca wystawi gwarancję na montaż na co najmniej 24 miesiące.
15. Odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego montażu elementów

SWD w ambulansach ponosi Wykonawca.
16. Przed złożeniem ofert potencjalni Wykonawcy mogą po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym  

zapoznać się z elementami SWD oraz pojazdami, w których mają one być zamontowane.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielania zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej i o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tzn. jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 PLN.

3. Nie podlegają wykluczeniu.
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: do 20.01.2017 rok.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin płatności – 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury, po całkowitym, należytym wykonaniu zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
     

Wymagania podstawowe.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
postępowania, formularz należy wypełnić wpisując wymagane dane w wolne pola.

Formy oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do 
reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę  upoważnioną przez 
Wykonawcę na piśmie (wymagane jest złożenie oryginału pełnomocnictwa albo jego kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie). 

Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
- Formularz ofertowy stanowiący – załącznik nr 1 do SIWZ
- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ
- Polisa OC lub inny dokument poświadczający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w 
zakresie posiadania ubezpieczenia (warunek określony w pkt. VI ust. 2 powyżej),
- Wzór Gwarancji
- Certyfikat potwierdzający dopuszczenie rodzaj proponowanego rozwiązania do użytku i 
montażu w ambulansie.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem  terminu składania ofert,

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY: 

 cena oferty – 100 pkt. 

Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostaną złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia 
oferty dodatkowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. 
Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wybranymi oferentami przed ostatecznym 
wyborem oferty i podpisaniem umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi 
Wykonawców. 
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XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony 
Zamawiającego jest: 
1) Paweł Molendowski – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 586608820, 501189189
2) Ryszard Miąskowski – Kierownik ds. transportu MSPR Gdynia

XII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. 

Ofertę należy złożyć w formie: 
- skanów dokumentów drogą e-mail- zamowienia@pogotowie.gdynia.pl
lub
- przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby 
Zamawiającego.

Termin składania ofert - do dnia 09.12.2016r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2016 r. o godzinie 12:30.

XIII. Oferta będzie odrzucona jeżeli:

a. Jej treść nie odpowiada treści wymagań zapytania ofertowego
b. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,
c. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu albo nie 

spełnia warunków udziału w postępowaniu

XIV. Unieważnienie 

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli : 
- nie wpłynie żadna oferta,
- wszystkie oferty nie będą spełniać wymagań z zapytania albo i Wykonawcy nie będą 
spełniać warunków udziału w postępowaniu,
- jeżeli wartość zamówienia przewyższy oczekiwania zamawiającego.

XV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/14/2016
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/14/2016.
3. Ogólna instrukcja montażu urządzeń – Załącznik nr 3.
4. Instrukcja montażu uchwytu RAM MOUNT do stacji dokującej – Załącznik nr 4.
5. Instrukcja montażu uchwytu RAM MOUNT do drukarki HP – Załącznik nr 5

Gdynia, 05 grudnia 2016 r.           
                         Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego

W Gdyni

mgr Beata Pająk-Michalik
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Załącznik nr 1 
MSPR/ZP/ZC/14/2016

…………………………………………..….                           …….…………dnia ………………………  
           ( pieczęć adresowa wykonawcy) 

                         

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferujemy Przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia oraz 
opisem przedmiotu zamówienia na: Montaż w 9 szt. Ambulansów, elementów SWD_PRM 
(Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) tj. drukarki, stacji 
dokującej, oraz modemu dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

Za cenę netto: …………………………………….………….  złotych
( słownie: ……………………………………………………………………….. złotych),

Cena brutto: …………………………………………………. złotych
( słownie: ………………………………………………………………………….  złotych)

zgodnie z formularzem cenowym.

2. Warunki płatności (minimalny termin płatności – 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, po całkowitym, należytym wykonaniu zamówienia, Wykonawca 
nie może zaoferować krótszego terminu płatności)
…………………………………………………………………………………… .

3. Termin wykonania (maksymalny wymagany termin zamówienia to 20.01.2017 r. Wykonawca nie 
może zaoferować dłuższego terminu wykonania zamówienia) 
………………………………………………………………………………………..

4. Okres gwarancji (zgodnie z zapisem pkt V ust. 14 zapytania Wykonawca wystawi gwarancję na 
montaż na co najmniej 24 miesiące, Wykonawca nie może zaoferować krótszego terminu 
gwarancji)
……………………………………………………………………………………….

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i proponowane przez nas 
urządzenie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia w załączniku nr 3.

6. Posiadamy kompetencje i/lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie 
związanym z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Z ofertą składamy następujące załączniki:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. …………………………………………

                                                                            …………………………………………………………
 ( pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2

MSPR/ZP/ZC/14/2016.

WZÓR UMOWY MSPR/ZP/ZC/14/2016

Montaż Elementów Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM w ambulansach 
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ

zawarta w Gdynia w dniu ……….. 2016 roku pomiędzy:
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ , ul. Żwirki i Wigury 14, kod 81-394 
Gdynia wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151
zwaną w dalszej części Umowy : „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
mgr Beata Pająk- Michalik-  Dyrektor,
a
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP: ............................................................ REGON: ...............................................
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
w ................................. pod nr KRS ......................... lub posiadający zaświadczenie o wpisie do 
Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej
przez................................................... w ......................... pod numerem .......................... z
dnia............................... reprezentowanym przez:
1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego i dokonania wyboru oferty 
Wykonawcy, Strony niniejszej umowy uzgadniają i przyjmują do realizacji, co następuje:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż urządzeń Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego w 9 ambulansach MSPR Gdynia w asortymencie i ilości 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone zostały SIWZ stanowiący załącznik nr 1A do 
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Wykonawca, oświadcza, że montaż urządzeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz jest
zgodny ze złożoną Ofertą (załącznik nr 1).
5. Montaż przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym.

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) dokonać montażu przedmiot umowy w  9  ambulansach Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy 
2) udzielić gwarancji na min. 24 miesiące.
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2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy sprzętu SWD_PRM (9 kompletów)
2) podstawieniu do siedziby Wykonawcy ambulansów,
3) przyjęcia przedmiotu umowy od Wykonawcy,
4) terminowej zapłaty za montaż w pełni sprawnego sprzętu w ambulansach.

§ 3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu umowy ……..... (maxymalnie do 20 stycznia 2017 r.) 

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą WYKONAWCY, za wykonanie przedmiotu 
umowy w kwocie brutto: ………….. zł   (słownie: …………………………zł)                                      

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
WYKONAWCY związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

       3.  Wynagrodzenie obejmuje:
            a) wykonanie montażu określonych dokumentacją dołączoną do SIWZ oraz
                obowiązującymi przepisami; 
            b) koszty montażu  urządzeń przygotowawczych i innych, których poniesienie                         
                jest  niezbędne do realizacji przedmiotu umowy;
            c) wykonanie wszelkich prac towarzyszących;
            d) należny podatek VAT;

e) wszystkie inne nie wymienione wyżej ogólne koszty, które mogą wystąpić w związku z   
wykonaniem montażu urządzeń zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami 
prawnymi i technicznymi oraz normami.

§ 5
ZAPŁATA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonywana będzie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ i 
zatwierdzonych pod względem formalnym i merytorycznym przez ZAMAWIAJĄCEGO na niżej podanych 
warunkach:

1. podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru prac potwierdzony przez strony,
2. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego WYKONAWCA wystawi fakturę końcową 

obejmującą płatność za pozostałą część przedmiotu umowy,
3. w przypadku nieterminowej płatności WYKONAWCY przysługuje prawo naliczenia ustawowych 

odsetek. 

§ 6
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 

1. przekazanie prac związanych z montażem urządzeń w terminach ustalonych w harmonogramie 
prac,

2. przejęcie od WYKONAWCY przedmiotu umowy w terminie 7 dni od jego wykonania po 
dokonaniu odbioru końcowego.

§ 7
Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  ofertą, zasadami wiedzy 
technicznej oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz oddanie 
ZAMAWIAJĄCEMU ambulansów ZRM w ilości 9 sztuk po wykonaniu przedmiotu niniejszej 
umowy w terminie w niej uzgodnionym wraz ze świadczeniem warunków gwarancji i rękojmi w 
okresie ich obowiązywania, 
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2. przedmiot umowy WYKONAWCA wykona z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, a w 
zakresie niezbędnych do instalacji urządzeń  z materiałów własnych. WYKONAWCA oświadcza, 
że nie będzie używał do montażu powierzonych urządzeń żadnych materiałów zakazanych 
przepisami szczególnymi,

3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do montażu 
urządzeń jak również przedstawienia wyników tych badań. Na czas odbioru  WYKONAWCA 
dostarczy atesty, stosowne certyfikaty na wbudowane urządzenia,

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń części ambulansów 
ZRM i jego wyposażenia narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie wskutek prowadzonych 
prac montażowych, w szczególności na swój koszt usunie negatywne skutki prowadzonych prac 
bez pogarszania jego funkcjonalności,

5. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru i  
zapewnienie usunięcia wad,

6. WYKONAWCA każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na 
zawarcie umowy z podwykonawcą,

7. Wykonanie prac przez  podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania i 
zaniechania jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania 
się on posłużył, jak za swoje własne.

8. Wykonawcy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 
000,00 PLN, i będzie je utrzymywał przez cały okres wykonywania zamówienia. Na 
każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przestawi ważny/aktualny dokument (polisa 
lub innym dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia OC)

§ 8
       ODBIORY

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejsza umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data 
podpisania protokołu odbioru końcowego przez ZAMAWIAJĄCEGO  jest  datą zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, zamawiający odmówi 
odbioru z winy WYKONAWCY.

§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Na pokrycie roszczeń finansowych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia odpowiednich 
kwot z należności WYKONAWCY nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z 
odsetkami staje się własnością ZAMAWIAJĄCEGO i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania prac montażu i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 10
GWARANCJA

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, 
2. Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

odbioru końcowego prac montażu urządzeń. 
3. W ramach gwarancji wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

3.1.naprawy wadliwie zamontowanego sprzętu lub wykonanego w ramach 
      realizacji niniejszej umowy;
3.2 naprawy lub ponownego wykonania prac montażowy objętych niniejszą umową.
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4. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub  rękojmi także po terminach 
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów określonych w umowie.

5. Wady przedmiotu umowy WYKONAWCA usuwa w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11
KARY UMOWNE

1. W razie nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA obowiązany jest do zapłaty kary umownej:
a) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu w  wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania do dnia zgłoszenia do odbioru, 
jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY,

b) 0,2% wartości wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty brutto zamówienia za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu wad. Termin liczony będzie od dnia wyznaczonego na wykonanie 
usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10%  
wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty brutto.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez   
WYKONAWCĘ z przyczyn, leżących po stronie  ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty brutto.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej strony mają prawo do  
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12
TERMINY REALIZACJI I ODBIORY

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują 
następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

§ 13
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO  jest  …………………………...
2.  Przedstawicielem WYKONAWCY w takcie montażu jest  ……………………………...
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej postaci aneksu podpisanego przez każdą 

ze  stron pod rygorem nieważności.

§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego,

Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Gospodarczy.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA
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12
Załącznik 1A do Umowy nr

Wykaz ambulansów oraz urządzeń montażowych SWD PRM:

AMBULANS SANITARNY SPRZĘT SWD PRM
Lp Marka Typ Rok prod. Nr VIN Tablet z

uchwytem
Drukarka Modem

1 MERCEDES SPRINTER 
2 MERCEDES SPRINTER 
3 MERCEDES SPRINTER 
4 MERCEDES SPRINTER 
5 MERCEDES SPRINTER 
6 MERCEDES SPRINTER 
7 MERCEDES SPRINTER 
8 MERCEDES SPRINTER 
9 MERCEDES SPRINTER 

 
(wszelkie dane zostaną dopisane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego)
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