
Oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/46BU/2022 załącznik nr 2
__________________________________________________________________________________

WZÓR    UMOWY   nr  SPZOZ-ZP/46BU/2022

W  dniu  ………………...2022r.  w Kępnie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez:

1.  Beatę Andrzejewską  - Dyrektora SPZOZ w Kępnie
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej, 
zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ”

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 000006953, NIP 619 182 70 89
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………….
zarejestrowanym   ………………………………………………………...,  wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców  pod  nr   KRS
……………………………... NIP …………………………...,  REGON  …………………………

reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..………   -   ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………..……   -   ……………………………………………………………………..

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021, poz.1129 ze zm. ), zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zapytania
ofertowego Zamawiającego z dnia  23.11.2022r. oraz złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ………….......……..  
 na wykonanie usługi polegającej  na serwisie i naprawie samochodów systemowych i transportowych należących
do   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na serwisie i naprawie samochodów systemowych 

i transportowych należących do  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. w tym:

Lp. Marka pojazdu Numer rejestracyjny
pojazdu

Rok produkcji Przebieg w
kilometrach

1 Volkswagen Crafter PKE-8HN4 2020 186713
2 Volkswagen Crafter PKE-5HG8 2019 79517
3 Volkswagen Crafter PKE-9EN9 2018 108873
4 Fiat  Talento PKE-7FK1 2019 248868
5 Volkswagen Crafter PKE-94K7 2016 188877
6 Renault Trafic PKE-80L3 2016 530470
7 Volkswagen Crafter PKE-24C3 2015 190289
8 Fiat Ducato PKE-3J29 2013 643385
9 Renault  Trafic PKE-5A61 2012 692 320

10 Renault  Trafic PKE-12XK 2012 604078
11 Volkswagen Crafter PKE-3A62 2009 442 104
12 Renault  D  Master PKE-50LL 2008 441954
13 Renault  Kangoo PKE-90GR 2006 265621
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2.   Zakres umowy obejmuje:
- sukcesywne wykonywanie serwisów oraz napraw pojazdów w miarę potrzeb Zamawiającego, 
  z   uwzględnieniem priorytetu napraw pojazdów Zamawiającego,

      - czynności wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, wynikające z książki serwisowej lub         
warunków eksploatacji w tym: serwis, diagnostyka komputerowa, kontrola stanu technicznego pojazdu, po-
szczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- naprawy wykonywane w sposób zgodny z warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta danej 
marki pojazdu,
- materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą odpowiadać wszystkim warunkom określonym 
przez producenta pojazdu,
- za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, jednak części te muszą być nowe i pełno-
wartościowe,
- nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów, układów w pojeździe oraz podzespołów,
- serwis (przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy jak wymiana żarówek, klocków hamulcowych itp.) wy-
konywany będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wyko-
nawcy,
- Naprawy i remonty samochodu wykonywane będą (z zachowanie priorytetu napraw pojazdów Zamawiające-
go) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy,
- w przypadku remontu lub naprawy pojazdu wymagających oczekiwania na dostawę części nietypowych, 
ogólnie niedostępnych, lub w przypadku ujawnienia innych wad w pojeździe niż wskazane przez Zamawiające-
go, termin naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego, jednak nie dłużej niż do 10 dni robo-
czych,
- zakres serwisu i naprawy zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- Wykonawca każdorazowo przedstawia przewidywany koszt wykonania usługi,
- Wykonawca w pełni odpowiada za przekazany mu do naprawy/serwisu pojazd,
- w przypadku gdy po wykonaniu usługi naprawy nie usunięto wady w działaniu pojazdu, Wykonawca jest zo-
bowiązany niezwłocznie dokonać naprawy na własny koszt,
-na wykonaną usługę wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części i materiały czas 
trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta,
- w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej poruszanie się pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia działań związanych z usunięciem awarii w miejscu wystąpienia awarii, a jeśli nie jest możliwa napra-
wa to podjęcie pojazdu z miejsca powstania awarii oraz jego transport i zabezpieczenie do czasu usunięcia 
awarii.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi
         do wykonania przedmiotu umowy.
4. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:

- ze strony Zamawiającego: Ryszard Krzak – z-ca Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego.
         -  ze strony Wykonawcy: ………………………………………..……………………………..

§ 2
Wykonawca oświadcza, że:
       a) posiada aktualne katalogi norm czasowych wykonywanych usług/napraw oraz że na każde wezwanie Zama-

wiającego, Wykonawca przedstawi w terminie trzech dni od dnia wezwania, w/w katalogi,
       b) posiada aktualne cenniki części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Każ -

dorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktu-
alnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i in-
nych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji,

      c) dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac  bę-
dących przedmiotem zamówienia,

d) usługi będące przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi
normami i przepisami w tym przepisami określonymi w § 2 pkt. b-d oraz 
z zachowaniem przepisów BHP i   p.poż,

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych   materia-
łów/części zamiennych: certyfikaty jakości.
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§ 3
1. Serwis i naprawa samochodów wykonywana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, 

w zakładzie Wykonawcy znajdującym się w Kępnie, ul. Polna 16.
2. Serwis i naprawa samochodów wykonywana będzie w sposób i zgodnie z warunkami technicznymi przewi -

dzianymi przez producenta danej marki pojazdu.
3. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników. Części zamienne użyte do naprawy będą

nowe i pełnowartościowe.
4. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie wykonywania usługi muszą odpowiadać wszystkim warunkom i wy-

mogom określonym przez producenta samochodu.
5. Zamawiającemu przysługuje  prawo  wyboru  materiałów eksploatacyjnych  użytych  do  wykonania  usługi,  z

uwzględnieniem ustępu. 4.
6. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 
7. Serwis (w tym przegląd i konserwacja) wykonywany będzie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc

od dnia dostarczenia pojazdu do Wykonawcy.
8. Naprawa i remont samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia

dostarczenia pojazdu do Wykonawcy.
9. W przypadku remontu lub naprawy pojazdu wymagających oczekiwania na dostawę części nietypowych, ogól-

nie niedostępnych lub w przypadku ujawnienia innych jeszcze wad w pojeździe niż wskazanych w zleceniu, o
którym mowa w ust. 11, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego wyrażo -
ną na piśmie, jednak nie dłużej niż do 10 dni roboczych.

10. Czas wykonania usługi serwisu lub naprawy pojazdu określony zostanie w oparciu o normy czasochłonności na
podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny za 
1 roboczogodzinę i czasochłonności wykonania usługi.

11. Zakres serwisu i naprawy każdorazowo zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę 
w zleceniu wykonania usługi. Zlecenie wykonania usługi podpisane przez Zamawiającego 
i Wykonawcę stanowi podstawę do wykonania usługi oraz do określenia ceny usługi.

12. Wykonawca w pełni odpowiada za przekazany do serwisu lub naprawy pojazd.
13. W przypadku, gdy po wykonaniu usługi serwisu lub naprawy nie usunięto wady w działaniu pojazdu, Wyko-

nawca jest zobowiązany niezwłocznie dokonać naprawy na własny koszt.
14. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części 

i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta.
15. W przypadku wystąpienia awarii, uniemożliwiającej poruszanie się pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do

podjęcia pojazdu z miejsca powstania awarii i jego zabezpieczenia do czasu usunięcia awarii.

§ 4
Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wy-
czerpania kwoty umowy określonej § 5 ust. 3 umowy, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej

§ 5
1. Cenę usługi serwisu lub naprawy samochodu stanowi koszt robocizny i koszt części, materiałów użytych do 

wykonania usługi.
2. Cena 1 roboczogodziny wynosi ……  .. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………....2022r.
3. Strony przewidują maksymalną wartość umowy na kwotę brutto: 

- netto zł (słownie: …………………………..
- brutto …………..zł  (słownie:……………………./100). Jest to całkowita wartość umowy brutto obejmująca wszyst-
kie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszt części zamiennych, akcesoriów itp.  

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z faktycznie wykonanych usług i nie może przekroczyć

kwoty określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawcy nie przysługuje żądne roszczenie o zapłatę wy-
nagrodzenia w pełnej kwocie.

6. Każdorazowa usługa będzie rozliczana, jako suma kosztów robocizny (iloczyn ceny jednostkowej roboczogo-
dziny i ilości przepracowanych godzin) oraz części i materiałów eksploatacyjnych użytych do tych czynności.
Wynagrodzenie uwzględniać będzie wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

5. Należności z tytułu realizacji usługi będą płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Do fak-
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tury Wykonawca dołączy rozliczenie usługi, z wyszczególnieniem kosztów wykonanych czynności i użytych
materiałów, zgodnie ze zleceniem wykonania usługi. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 619-18-27-089.
7. Cena 1 roboczogodziny wskazana w formularzu ofertowym pozostaje stała przez cały okres obowiązywania

umowy.
§ 6

1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:
a) wymiana szyb, naprawa - usunięcie pęknięć,
b) naprawy blacharskie i lakiernicze

2. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecanie prac objętych zamówieniem dalszemu podwykonawcy.
3. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez

jego podwykonawców.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem podwy-

konawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwyko-
nawcy.

§ 7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w wykonanych pracach spowodowane przez niego przy
wypełnianiu swoich zobowiązań z umowy.

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych
przez niego czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz stosowanych w ich toku wyrobów i części.

§ 9
1. Ewentualne reklamacje wykonanych usług zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od

daty wykonania usługi lub terminie 7 dni od daty ujawnienia – nie później niż 3 m-cy od daty wykonania usłu -
gi.

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i przesłać odpowiedź Zamawiającemu w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

3. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 1 oznacza uwzględnienie reklamacji.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem w/w czynności poniesie Wykonawca.

§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w wykonaniu zleconej usługi w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień
zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,2% całkowitej wartości brutto umowy za każdy następny
dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 11 pkt. 1
ppkt. d),

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy wykonywaniu usługi w wysokości 0,1% całkowitej wartości 
brutto umowy za każdy dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,2% całkowitej wartości
brutto umowy za każdy następny dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni to Zamawiają -
cy ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania
kary wynikającej z zapisu § 11 pkt. 1 ppkt. d),

c) stwierdzenia nienależytego wykonania czynności będących przedmiotem umowy – w wysokości 0,1% cał -
kowitej wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania,

d) odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wyso-
kości 10% wartości brutto umowy.

2. Ustalenie ceny usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy uprawnia Zamawiającego do wypowie-
dzenia umowy, co jest równoznaczne z niewykonaniem zamówienia i skutkuje obciążeniem Wykonawcy karą
umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 11 ust. 1 ppkt d)

3. Niezależnie od określonych powyżej kar umownych niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z obowiązków gwarancyjnych daje Zamawiającemu prawo powierzenia naprawy pojazdu osobom trzecim.
Koszt naprawy przez osobę trzecią poniesie Wykonawca.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiające -
go z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną
mu karę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

str. 4



5. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego
kary umowne.

6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo
żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, cze-
go nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w umowie za

zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez zmian. W ta-
kim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy podlega auto-
matycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w
chwili powstawania obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umo-
wy.

3. Strony mogą wprowadzić do umowy zmiany, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okolicz -
ności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawia-
jącego, przy przestrzeganiu postanowień ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega prawo istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a) zmiany ilości pojazdów służbowych (zmniejszenia lub zwiększenia), których serwis i naprawa jest przed-

miotem umowy,
b) zmiany numerów rejestracyjnych pojazdów służbowych, których serwis i naprawa jest przedmiotem umo-

wy,
§ 12

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla sie-
dziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, usta-
wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).

3. Umowę i załączniki sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: jeden dla Wy-
konawcy, natomiast dwa egzemplarze dla zamawiającego.

           WYKONAWCA :                       ZAMAWIAJĄCY:
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