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WZÓR U M O W Y    ................. 

 

zawarta w Parczewie w dniu ............... 2019 r. 

 

pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie przy                           ul. 

Kościelnej 136, 21-200 Parczew, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000015873, 

reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Janusza Hordejuka, zwanym w dalszej części Umowy: 

Zamawiającym/Zleceniodawcą 

 

a 

 

…………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul.  ………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr KRS ……………… reprezentowaną przez: ………………….. 

lub  

……………………… przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, NIP …………….. działającym pod firmą 

……………, z siedzibą w ………….. przy ul. …………, nr PESEL ………………. zamieszkałym w 

…………………… przy ul. ………………….., zwanym w dalszej części Umowy: 

Wykonawcą/Zleceniobiorcą 

 

o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy po 

przeprowadzeniu postępowania nr SPZOZ.V.ZP-3521/6/2019 o wartości szacunkowej poniżej 221 

000 euro na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz 

Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie transportu  

(zadanie nr …) oraz pozostawanie w gotowości do wykonywania tego transportu w oparciu o 

ofertę Wykonawcy z dnia … , która wraz z załącznikami do SIWZ postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Transport sanitarny, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany przy pomocy zespołów 

transportu sanitarnego wskazanych w Wykazie środków transportu (załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy) oraz w Wykazie osób (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). Zamawiający dopuszcza 

zmiany w tym zakresie, tj. świadczenie usług objętych przedmiotem niniejszej umowy przy 

pomocy zespołów transportu sanitarnego - środków transportu i osób, niewymienionych w 

Wykazach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli spełniają minimalne wymagania 

określone w załączniku nr 5 (tryb zmiany - zgodnie z §9 ust. 2). Pojazdy, przy użyciu których 

będą świadczone usługi objęte przedmiotem umowy, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie 

w zakresie OC i NW oraz posiadać aktualne badania techniczne. 



SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3521/6/2019 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

          Strona 2 z 10 

 

3. Przejechane kilometry będą rozliczane od momentu wyjazdu z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego do miejsca wskazanego w zleceniu, na podstawie karty zlecenia wyjazdu 

wystawionej przez Zamawiającego. Jeżeli transport rozpoczyna się w siedzibie Zamawiającego, 

a kończy się poza jego siedzibą, przejechane kilometry liczone są od siedziby Zamawiającego 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Do usługi nie wliczany jest dojazd do miejsca odbioru pacjenta.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym poprzez 

wyposażenie w stosowne środki łączności bezprzewodowej środków transportu realizujących 

przedmiot umowy. 

6. Stopień realizacji umowy uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji transportu w mniejszym lub 

większym zakresie niż to wynika z ilości kilometrów określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiących podstawę wskazania wartości 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy, przy czym suma wartości comiesięcznych 

wynagrodzeń nie może przekroczyć wartości umowy określonej w § 2 ust 3. 

7. Zespół transportu sanitarnego przywoływany będzie telefonicznie na numer ............ przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego przy każdorazowej potrzebie udzielenia usługi w zakresie 

transportu sanitarnego. Następnie zgłoszenie potrzeby udzielenia usługi potwierdzone będzie w 

wystawionej przez Zamawiającego karcie zlecenia wyjazdu, której jeden egzemplarz pozostaje 

u Zamawiającego, a drugi egzemplarz jest przekazywany Wykonawcy przed rozpoczęciem 

realizacji usługi (osobiście lub w formie faksu na nr: ………….. lub w formie elektronicznej na 

adres: ………….), zawierającej takie dane jak:  

 nr karty zlecenia wyjazdu, 

 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta (o ile dotyczy) miejsce rozpoczęcia transportu, 

 miejsce docelowe transportu, 

 oznaczenie trybu zlecenia, o których mowa w ust. 8 (pilne / zwykłe / planowe), a w przypadku 

trybu planowego także: datę i godzinę rozpoczęcia zlecenia, 

 cel wyjazdu,  

 imię i nazwisko osoby zlecającej. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia możliwości składania zgłoszeń, o których mowa w 

niniejszym ustępie, całodobowo, 7 dni w tygodniu (nie wyłączając dni wolnych od pracy). 

8. Wykonawca ma obowiązek realizacji zgłoszenia w jednym z następujących trybów, określanych 

każdorazowo na karcie zlecenia wyjazdu: 

a) tryb pilny - Wykonawca ma obowiązek przybycia na miejsce wezwania w czasie …  minut 

od chwili zgłoszenia  

b) tryb zwykły – Wykonawca ma obowiązek przybycia na miejsce wezwania w czasie …  

minut od chwili zgłoszenia 

c) tryb planowy: w czasie każdorazowo oznaczonym przez Zamawiającego 

W przypadku braku wskazania w karcie zlecenia wyjazdu trybu realizacji zlecenia oraz czasu 

przybycia (tryb planowy), przyjmuje się, że zlecenia ma zostać wykonane w trybie zwykłym. 

9. W dniu realizacji zlecenia, osoba wchodząca w skład zespołu realizującego dane zlecenie jest 

zobowiązana do potwierdzenia dokładnej daty i godziny przyjazdu na miejsca wezwania zespołu 

transportu sanitarnego na dokumentacji Zamawiającego (zestawieniu usług transportu 

sanitarnego) oraz na karcie zlecenia wyjazdu (na egzemplarzu Zamawiającego). W przypadku 

braku potwierdzenia daty i godziny przyjazdu zespołu transportu sanitarnego na miejsce 

wezwania zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za datę i godzinę przyjazdu zespołu na miejsce 

wezwania uznaje się czas wskazany przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami/zamierza powierzyć 

część zamówienia podwykonawcom - ……….. (wpisać którą część). * [*niepotrzebne skreślić] 

 

Podwykonawca: Przedmiot umowy - zakres: Cena brutto: 

   

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu umowy. 

12. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub też Wykonawca samodzielnie, 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy następuje w trakcie 

realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego w formie 

pisemnej o zamiarze ustanowienia podwykonawcy, który będzie uczestniczył w realizacji 

przedmiotu Umowy oraz przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawcę 

zgodnie z ustępem poprzedzającym zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ma 

obowiązek zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy 

wykonania tej części przedmiotu Umowy. 

15. Powierzenie podwykonawcy realizacji części Umowy bądź zmiana podwykonawcy wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Inwestora i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 2 

1. Wynagrodzenie będzie płatne za usługi wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, po jego 

zakończeniu. Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę będzie faktura VAT wraz z 

zestawieniem zleconego i zrealizowanego transportu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

Faktura sporządzona będzie za okres 1-go miesiąca kalendarzowego, po jego zakończeniu. 

2. Numer Identyfikacji Podatkowej  Zamawiającego: 539-13-33-279 

3. Wartość umowy wynosi ............................... zł brutto, (słownie:.................................... złotych). 

4. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym za 1 kilometr nie wzrosną przez cały czas 

trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 6 – 17. 

5. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie, co wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy: 

1) stawek podatku od towarów i usług, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

wynagrodzenie ulegnie zmianie na zasadach określonych w poniższych ustępach. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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7. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ust. 6, 

jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, 

zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz 

szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, i 

dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu 

umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

8. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, zobowiązany 

jest on załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dokumenty uzasadniające zmianę 

kosztów wykonania zamówienia oraz wysokość tej zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu umowy, do których zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wynagrodzenia netto i brutto za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w przypadku 

przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji umowy (ze 

wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub wysokości stawki 

godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do których zastosowanie 

znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów o 

minimalnej stawce godzinowej, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych 

pracowników odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – 

w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2; 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze 

wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do których zastosowanie 

znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych 

osób odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w 

przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 3; 

4) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze 

wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), do których zastosowanie znajdzie 

zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w przypadku przesłanki, o 

której mowa w ust. 6 pkt 4. 

9. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 6, mają wpływ na koszty wykonania 

zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których mowa w ust. 8, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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terminowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Postanowienie §11 ust. 3 stosuje się. 

10. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, zmianie nie ulegnie wynagrodzenie netto, 

natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku 

od towarów i usług. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanego od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu 

umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. 

11. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, zmianie ulegnie wyłącznie  

wynagrodzenie należne za wykonanie tych części przedmiotu umowy, w odniesieniu do których 

nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość minimalnej stawki 

godzinowej lub zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy 

(nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów). 

12. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy, do wysokości nowej 

stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę lub nowej minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia lub kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

13. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia osobom wykonujący przedmiot umowy, podlegającym obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

14. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

15. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 6, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną 

zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w 

sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów realizacji umowy, w 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w ust. 6 nie ma wpływu na 

zmianę kosztów realizacji umowy. 

16. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z 

powodu okoliczności wskazanych w ust. 6, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej 

pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na 

wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności wniosku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie odpowiedzi na 

wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

17. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną 

zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu terminu 

na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 1. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym za 1 kilometr oraz 

ilości przejechanych kilometrów (ustaloną zgodnie z postanowieniami umowy), w oparciu o 

zestawienie zleconego i zrealizowanego transportu z danego miesiąca, zawierające 

poszczególne daty zgłoszonego i wykonanego transportu, ze wskazaniem miejsca wyjazdu 

zespołu oraz miejsca docelowego (trasy przejazdu), ilości przejechanych kilometrów, a także 

numeru karty zlecenia wyjazdu wystawionej przez Zamawiającego, sporządzonego zgodnie ze 

wzorem stanowiącym zał. nr 7 do umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie …. (min. 45) dniowy termin 

płatności liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 

a) 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) za nieuzasadnioną przerwę w zabezpieczeniu usług w  

zakresie transportu sanitarnego i pozostawaniu w gotowości do wykonywania tego 

transportu oraz zabezpieczeniu stałej łączności (w tym za każdy przypadek niewykonania 

zleconej usługi, lub odmowy wykonania zleconej usługi, lub braku możliwości dokonania 

zgłoszenia zgodnie z §1 ust. 7) – za każdy stwierdzony przypadek, 

b) 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek  spóźnienia w stosunku 

do czasu, wskazanego w § 1 ust. 8, 

c) 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy inny stwierdzony, w wyniku kontroli                       

przeprowadzonej przez Zamawiającego, przypadek nienależytego świadczenia 

wykonywanych usług, 

d) 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za pobieranie nienależnych opłat od pacjentów za 

wykonany transport – za każde stwierdzenie nienależnie pobranej opłaty, 

e) za każdy przypadek przedłożenia Zamawiającemu faktury za wykonane usługi na kwotę 
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wyższą niż kwota wynagrodzenia obliczona zgodnie z umową (w tym na skutek sporządzenia 

sprawozdania, o którym mowa w §3 ust. 1, w sposób niezgodny z umową), w wysokości 50% 

różnicy pomiędzy kwotą wskazaną w przedłożonej fakturze a kwotą wynagrodzenia za usługi 

objęte tą fakturą wyliczoną zgodnie z umową, 

f) 100 zł (sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu aktualnej i opłaconej polisy 

od odpowiedzialności cywilnej (bądź jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności objętej przedmiotem 

umowy, ponad termin określony w § 8 ust. 2 umowy, 

g) 500,00 zł (pięćset złotych) za utrudnianie przeprowadzenia kontroli osobie wyznaczonej przez 

Zamawiającego, działającej w jego imieniu – za każdy stwierdzony przypadek, 

h) 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) - za każde naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających 

z §10 niniejszej umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części 

umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy. 

4. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

5. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. 

Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy                

z tytułu niniejszej umowy. 

§ 5 

1. W przypadku wystąpienia awarii podstawionego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się 

w ciągu 30 minut zastąpić pojazd uszkodzony środkiem transportu sprawnym technicznie. 

2. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 1 spowoduje, iż  

Zamawiający skorzysta z usług transportowych innego, dowolnie wybranego przewoźnika, a 

jeżeli koszt wykonania usługi w takim przypadku przez podmiot trzeci przekroczy kwotę 

wynagrodzenia za tę usługę obliczoną zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego tej różnicy 

 

§ 6 

1. Umowa będzie realizowana  przez czas określony 24 miesięcy od ……...2019 r. do dnia ………… 

r. 

2. Po dacie …………. r., mimo niezrealizowania całości przedmiotu umowy, umowa wygasa, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku niezrealizowania ilościowego umowy w terminie określonym w ust. 1, strony 

dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o maksimum 3 miesiące. 

W takim wypadku ogólna wartość usług nie może przekroczyć wartości umowy określonej w § 2 

ust. 3 umowy. 

§ 7 

1. Nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę i powtarzające się uchybienia w zakresie 

jakości lub terminowości świadczonych usług dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania 

umowy ze    skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. 

W niniejszej sytuacji § 4 ust. 2 umowy stosuje się. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego w zakresie należytego świadczenia wykonywanych usług w zakresie objętym 

niniejszą umową dotyczącej m. in.: stanu porządkowo-sanitarnego pojazdu, wyposażenia 
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ambulansów oraz ich ilości. 

3. Wykonawca w zakresie usług transportu sanitarnego oraz spełniania wymogów, o których mowa 

w ust. 3 zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania transportu sanitarnego możliwie najkrótszą drogą, 

ustaloną zgodnie z www.google.com/maps, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku wystąpienia czynników o obiektywnym charakterze (np. wypadek drogowy, 

przeszkody wynikające z czynników atmosferycznych) nie jest możliwe wykonanie transportu 

sanitarnego najkrótszą drogą ustaloną zgodnie z ust. 4 lub też wykonanie transportu tą drogą 

wymagałoby nadmiernego czasu, Wykonawca jest uprawniony do wykonania transportu 

sanitarnego inną możliwie najkrótszą drogą. Wykazanie wystąpienia okoliczności 

uzasadniających wykonanie transportu droga inną niż najkrótsza, zgodnie ze zdaniem 

poprzedzającym, jest obowiązkiem Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania transportu sanitarnego inną drogą niż najkrótsza ustaloną zgodnie z 

ust. 4 oraz braku wykazania przez Wykonawcę zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 

5 zdanie pierwsze, wynagrodzenie za wykonanie tego transportu przysługuje wyłącznie w 

wysokości obliczonej wg długości drogi ustalonej zgodnie z ust. 4. 

7. W przypadku przekroczenia terminów przewidzianych §1 ust. 8, lub braku możliwości zgłoszenia 

przez Zamawiającego potrzeby realizacji usługi, Zamawiający ma prawo realizacji usługi we 

własnym zakresie lub też powierzenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu, przy czym jeżeli 

cena usługi zrealizowanej przez podmiot trzeci będzie wyższa od wynagrodzenia, które 

przysługiwałoby Wykonawcy w przypadku prawidłowej realizacji usługi, Wykonawca będzie 

zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę. 

                                                                          

                                                                               § 8 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu usług transportu sanitarnego 

będących przedmiotem niniejszej umowy  ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych na okres obowiązywania umowy, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2011r. Nr 

293, poz. 1729). Aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dowód jej 

opłacenia lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, została 

złożona przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy i stanowi jej załącznik. Jeżeli termin 

obowiązywania ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę zawartą na kolejny okres ubezpieczenia nie 

później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy. 

 

§ 9 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające    

spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób w ramach zespołów transportu sanitarnego, o których 

mowa w §1 ust. 2 oraz zmiany pojazdów w ramach tych zespołów, w stosunku do Wykazu osób 

lub Wykazu środków transportu, jedynie po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Zamawiającego o potrzebie dokonania zmiany wraz z jej uzasadnieniem oraz załączeniem 

stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby lub/i pojazdy wymagań 

określonych w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach. Zamawiający wyrazi 
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pisemną zgodę na dokonanie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, tylko i 

wyłącznie jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zostanie odpowiednio wykazana przez 

Wykonawcę. Zmiana personelu lub środków transportu, o której mowa w niniejszym ustępie, 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (choroba, śmierć, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe wykonywanie usługi przy pomocy osoby 

wskazanej w Wykazie osób (lub zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2), 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wskazania osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, która będzie tymczasowo pełnić obowiązki tej osoby, 

do czasu ustania przyczyny powodującej brak możliwości pełnienia funkcji (jeżeli przyczyna ma 

charakter przejściowy) lub zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2, nie dłużej 

jednakże niż przez jeden miesiąc. 

 

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz.U. z 2003r., nr 153 poz.1503, z późn. zm.) oraz/lub podlegają 

ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem umowy oraz 

wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub 

podwykonawców) odnoszące się do realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, 

materiałów i opracowań uzyskanych w ramach realizacji umowy i nie będzie udostępniał ich 

osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej 

zakończeniu. 

4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy 

w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje 

mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich 

informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub 

podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie 

pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

 

§ 11 

1. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy 

prawo zamówień publicznych. Regulacje §4 w przypadku odstąpienia od umowy stosuje się 

odpowiednio.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia               

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. 

zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

         WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY:                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Wykaz środków transportu (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

2) Załącznik nr 2 - Wykaz osób (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

3) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

4) Załącznik nr 4 - Polisa Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 - Opis warunków realizacji usługi (wg Rozdz. III do SIWZ). 

6) Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

7) Załącznik nr 7 – Zestawienie usług transportu sanitarnego 


