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Załącznik nr 7. do SIWZ
UMOWA ZOZ / NZP / ....... /transport sanitarny/A/17 – WZÓR
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Zawarta w dniu ................................. w Bolesławcu, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000024307 w imieniu, którego działa:
1. Adam Zdaniuk – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .........................................
2. .........................................
zwanym dalej Wykonawcą (NIP: ...............................; REGON: ………………………………..)
zarejestrowanym w .................................................................................................................... pod nr
............................. .
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na świadczenie usług transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

oferty

Wykonawcy

w

przetargu

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pod nazwą „świadczenie usług
transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ i złożoną przez
Wykonawcę ofertą, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi
do wykonania przedmiotu umowy.
3. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:
ze strony Zamawiającego: Mateusz Ostrowski.
ze strony Wykonawcy: ...................................................................................... .
§ 2.
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SIWZ,

1.

§ 3.
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług transportowych na
rzecz pacjentów Zamawiającego obejmujących przewozy pacjentów w pozycji siedzącej lub
leżącej na konsultacje, badania do dalszego leczenia wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu
wykonywania badań czy konsultacji, odwozy do domu oraz inne nie wymienione przewozy
zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w zakresie:
1.1. transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S) realizowanym w dni robocze
w godzinach 15:00 do 6:00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta
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w godzinach całodobowo, przez zespół składający się z trzech osób uprawnionych do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarza systemu oraz ratowników
medycznych lub pielęgniarki systemu,
1.2. transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S) realizowanym w dni robocze
w godzinach 6:00 do 15:00 przez zespół składający się z dwóch osób uprawnionych do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym: ratownicy medyczni lub
pielęgniarki systemu. Lekarza systemu w tych godzinach zapewnia Zamawiający,
1.3. transportu sanitarnego z zespołem podstawowym (P) realizowany przez zespół składający
się z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, w tym ratowników medycznych lub pielęgniarek systemu,
1.4. transportu sanitarnego zwykłego realizowanego przez kierowcę
2. Usługa transportu sanitarnego obejmuje:
2.1. całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami
transportu sanitarnego we wszystkie dni tygodnia, wliczając w to soboty, niedziele i święta,
z zastrzeżeniem pkt. 1.1, 1.2 umowy, na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego,
2.2. maksymalny czas dojazdu do Zamawiającego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
zlecenia na transport sanitarny, nie może przekroczyć …………. minut.
2.3. w sytuacjach nagłych „na cito” – maksymalny czas dojazdu do Zamawiającego od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego zlecenia na transporty sanitarny nie może przekroczyć 20
minut. W przypadku zlecenia „na cito.” Wykonawca informuje Zamawiającego
o przewidywanym czasie realizacji przyjętego zgłoszenia,
2.4. w przypadku zleceń planowanych Wykonawca podstawia środek transportu na czas wskazany
w zleceniu
3. Usługa będzie świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na indywidualne zgłoszenia, według
potrzeb Zamawiającego, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
4.1. usługi są wykonywane przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami prawa,
4.2. usługi będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawą
z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do w/w Ustawy. Osoby świadczące usługę, będą ubrane
w odzież ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt utrzymania odzieży
ochronnej w należytym stanie pokrywa Wykonawca i jest wliczony w cenę oferty. Pracownicy
Wykonawcy w trakcie świadczenia usługi zobowiązania są do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorów,
4.3. zespoły wykonujące przewozy nie należą do Systemu Ratownictwa Medycznego,
4.4. środki transportu Wykonawcy spełniają wymagania sanitarne oraz techniczne i jakościowe
określone w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w Ustawy oraz posiadają cechy techniczne (co
najmniej 2 pojazdy typu B lub typu C, w przypadku realizacji usługi w zakresie pkt. 1.4 typu A)
są oznakowane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz są przystosowane do
potrzeb ochrony zdrowia, w tym wyposażone w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną
zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4.5. posiada środki transportu sanitarnego, mające status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu
drogowym (na który minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał zezwolenie),
4.6. środki transportu sanitarnego są odebrane przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemilogiczną,
4.7. będzie utrzymywać środki transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy i dbać będzie
o ich właściwy stan sanitarny,
4.8. wszelkie koszty związane z utrzymaniem środków transportu sanitarnego w stanie gotowości
do pracy, oraz z eksploatacją niniejszych środków transportu, w tym koszty paliwa, a także
koszty kierowcy, lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty,
4.9. w przypadku transportu osób niepełnosprawnych z wózkiem inwalidzkim, dysponuje
odpowiednio przystosowanymi środkami transportu,
4.10. środki transportu będą poddawane udokumentowanej, okresowej dezynfekcji. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wglądu do książeczki dezynfekcji na każde żądanie
Zamawiającego,
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4.11. będzie utrzymać pojazdy w należytej czystości (zewnętrznej i wewnętrznej), w ciągłej
sprawności technicznej,
4.12. pojazdy, posiadają ważne przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC i NW,
4.13. pojazdy użyte do transportu są przystosowane do przewozu osób leżących i siedzących
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy udziale, których
wykonuje usługi.
§ 4.
1. Usługi transportu realizowane będą w następujący sposób:
1.1. Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie pod numerem telefonu
………………….. . Pisemne zlecenie będzie przekazane w momencie zgłoszenia się
kierowcy w siedzibie Zamawiającego. Każde zlecenie wystawione przez Zamawiającego
winno być opatrzone właściwą pieczęcią i podpisem.
1.2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stałą, niezawodną, całodobową łączność
z jednostką Wykonawcy odpowiedzialną za przyjmowanie zleceń.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zgłoszenia zlecenia transportu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.
1.4. Wystawione przez Zamawiającego pisemne zlecenie na transport sanitarny stanowi
podstawę do sporządzenie zestawienia wykonanych przewozów.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z wymogami NFZ, terminowo,
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując
prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy pacjentom, a w przypadku pogorszenia stanu
zdrowia pacjenta w trakcie świadczenia usługi do udzielenia pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej.
3. Na druku „zlecenie transportu” Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia
przekazania pacjenta (data, potwierdzenie i podpis lub pieczątka jednostki medycznej).
4. Zamawiający nie ponosi kosztów tzw. zjazdów technicznych i służbowych związanych
z tankowaniem pojazdu, uzgodnieniami i ewentualną naprawą.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej, zgodnej ze stanem faktycznym,
dokumentacji z wykonywania usług transportowych (karty drogowej) oraz do prowadzenia
sprawozdawczości statystycznej i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest minimum dwa razy w tygodniu do przekazywania Zamawiającemu
oryginałów zleceń na transport sanitarny.
§ 6.
Wykonawca i personel przez niego zatrudniony jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy,
również po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy wszelkich informacji związanych
z Zamawiającym, a w szczególności treści dokumentów dotyczących prowadzonej przez
Zamawiającego działalności i jego klientów/pacjentów oraz informacji medycznych i gospodarczych,
o których dowiedział się lub powziął wiadomość w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

1.

2.

§ 7.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności transportu sanitarnego składające się na
przedmiot zamówienia, o ile nie są (nie będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Uwzględniając zapis ust. 1 Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług dostarczył Zamawiającemu
wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisanymi im
wykonywanymi czynnościami/funkcjami zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
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b) Wykaz był aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian w terminie 7
dni od zaistnienia zmiany, a usługa była faktycznie wykonywana przez osoby wymienione
w wykazie
3.

Wykonawca musi najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług dostarczyć Zamawiającemu
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z przypisanymi im wykonywanych
czynności/funkcji, którzy wykonują swoje obowiązku na podstawie prowadzonej działalności
gospodarczej. Wykaz ten musi być na bieżąco aktualizowany, tj. w przypadku każdorazowych
zmian w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, a usługa była faktycznie wykonywana przez osoby
wymienione w wykazie.

4.

Ponadto w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
Umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenia, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

5.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niniejszy przedmiot
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.

Każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia ust. 1 i 4 będzie traktowany jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracę/

7.

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników realizujących Przedmiot Umowy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksy Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – za każdą
osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę a wykonującą pracę w rozumieniu Kodeksu.
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8.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 8.
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 400 000,00 PLN (słownie:
czterysta tysięcy złotych) na okres obowiązywania umowy lub odnawiać te ubezpieczenie
i przedkładać Zamawiającemu kopie aktualnej polisy w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu
ważności poprzedniej polisy, pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy, z zastosowaniem kary umownej.
2. W przypadku zakończenia okresu ważności certyfikatu, zaświadczenia lub innego dokumentu, o
którym mowa w ustępie 1 w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu ważności poprzedniego certyfikatu,
zaświadczenia lub innego dokumentu, aktualny certyfikat, zaświadczenie lub innych dokument o
którym mowa w ustępie 1. Nie wykonanie tego obowiązku może być powodem rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z zastosowaniem kary umownej przewidzianej
w § 15 ust. 2 umowy
§ 9.
Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia …………
do dnia …………....., przy czym termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień
…………………… .
§ 10.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w oparciu o formularz cenowy będący wraz z ofertą
Wykonawcy załącznikiem do umowy.
2. Okres rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi suma iloczynów kilometrów i wynagrodzenia brutto za 1km
oraz godzin pracy zespołu i wynagrodzenia za 1 godzinę pracy, określonych w Formularzu
cenowym.
4. Wartość umowy przy oszacowanej ilości usług w czasie trwania umowy nie powinna przekroczyć
wartości:
wartość netto ............................. PLN
(słownie: ......................................................................)
wartość podatek VAT .............................. PLN
(słownie: ......................................................................)
wartość brutto ............................. PLN
(słownie: ......................................................................)

5. Zamawiający nie udziela zaliczek.
6. Za przebieg kilometrów i czas pracy związany z wykonywaniem usług uznawany będzie przebieg
kilometrów od miejsca podstawienia środka transportu do miejsca docelowego przewozu i powrotu
do miejsca podstawienia środka transportu. Pozostały przebieg kilometrów nie może obciążać
Zamawiającego.
7. Raz w miesiącu Wykonawca będzie przygotował zestawienie wykonanych transportów, które po
potwierdzeniu przez osobę sprawującą nadzór nad wykonaniem umowy, będzie podstawą do
akceptacji wystawionej faktury VAT. Zestawienie powinno zawierać przynajmniej: datę wykonania
transportu, dane pacjenta (imię i nazwisko), ilość przejechanych kilometrów, czas przejazdu, dane
lekarza zlecającego, skład zespołu wykonującego dany transport (imiona i nazwiska osób) oraz
rodzaj wykonywanego transportu.
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8. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy.
9. Wynagrodzenie określone w ust. 4 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z niniejsza umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, opłaty i inne koszty bez których realizacja
zamówienia nie byłaby możliwa).
10. Należności z tytułu realizacji usługi będą płatne na bieżąco na konto Wykonawcy nr
………………………………………………………………………………………………………………….,
przelewem w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawcę..
11. Płatność faktur dokonywana będzie z konta Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca
13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.
14. Dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela wymaga wyrażenia zgody,
przez podmiot, który utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).
15. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie wzajemnych potrąceń wymagalnych wierzytelności.
16. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy, przy czym zmniejszenie to nie może
przekroczyć 30% wartości umowy.
§ 11.
1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:
............................................................................................................................................................
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 podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
§ 12.
1. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest natychmiast podstawić inny pojazd,
tożsamy co do klasy.
2. W przypadkach wyjątkowych, awaryjnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili
zawierania umowy lub nie może się wywiązać z jej postanowień, Zamawiający może powierzyć
wykonanie usługi innej osobie/podmiotowi. Różnica w ewentualnych kosztach zostanie pokryta
przez Wykonawcę.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących tymczasową przeszkodę w wykonywaniu
umowy – Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym
Zamawiającego.
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4. Wykonawca , który z przyczyn wskazanych w ust. 3 nie może tymczasowo zapewnić we własnym
zakresie świadczenia usług będących przedmiotem umowy – zobowiązany jest do ich
zorganizowania i sfinansowania w pełnym zakresie przedmiotu umowy. (w takiej sytuacji
Wykonawca za realizację umowy odpowiada jak za działanie własne oraz zobowiązany jest pokryć
ewentualne różnice w cenie).
5. Usługi, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty spełniające
warunki określone w niniejszym postępowaniu na wykonywanie transportu sanitarnego – po
uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
§ 13.
1. Zamawiający upoważniony jest do kontroli realizacji umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do żądania okazania w każdym czasie:
a) aktualnego wykazu środków transportu,
b) aktualnego wykazu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny środków transportu
używanych do realizacji niniejszej umowy,
c) aktualnych dowodów rejestracji środków transportu i dokumentacji z przeglądów technicznych
pojazdów,
d) polis ubezpieczenia OC środków transportu
3. Zamawiający uprawniony jest do kontroli zgodności realizowanego transportu ze zleceniem
określającym rodzaj, warunki i cel przewozu.
4. Zamawiający upoważniony jest do kontroli prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji w tym:
rejestru zgłoszonych zleceń, rejestru wykonanych transportów, dokumentacji z udzielonych
świadczeń medycznych w trakcie realizacji transportu, a także innej, istotnej dla prowadzonego
postępowania kontrolnego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązek poddania się kontroli ze strony Zamawiajacego
i Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008r. Dz.U. nr 164, poz. 1027
z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego Zamówienia z NFZ.

§ 14.
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w szczególności w przypadku:
a) udzielania świadczeń środkiem transportu nie spełniającym wymogów określonych w umowie i
w opisie przedmiotu zamówienia,
b) braków w wyposażeniu środków transportu,
c) używania aparatury i sprzętu medycznego bez aktualnych atestów i certyfikatów
dopuszczających do stosowania w podmiotach leczniczych,
d) udzielania świadczeń przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień,
e) realizacji przewozów bez wymaganej obsady personalnej,
f) przewozu pacjentów w warunkach nie odpowiadających wymogom sanitarnoepidemiologicznym,
g) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwo pacjenta
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokości 500,00 PLN za każdy
stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.

Ponadto, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) W wysokości 400,00 PLN za każdy przypadek nie zgłoszenia się Wykonawcy w ustalonym
miejscu i terminie o którym mowa w § 3 pkt. 2.2 i 2.3 Umowy,
b) w wysokości 200,00 PLN za każde rozpoczęte 15 minut ponad maksymalny czas oczekiwania
na przyjazd pojazd, o którym mowa w § 3 pkt. 2.2 Umowy
c) w wysokości 300,00 PLN za każde rozpoczęte 10 minut ponad maksymalny czas oczekiwania
na przyjazd pojazd, o którym mowa w § 3 pkt. 2.3 Umowy.

3.

W przypadku podstawienia środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w umowie
i opisie przedmiotu zamówienia lub niezgodnego z treścią zlecenia na transport sanitarny,
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary za opóźnienie do czasu
podstawienia wymaganego środka transportu.
4.

W przypadku opóźnienia, które przekracza 45 minut w stosunku do czasu o którym mowa w § 3
pkt. 2.2 i 2.3 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania innego transportu na
koszt Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 PLN brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie przedstawienia lub nie zaktualizowania
wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 Umowy.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

§ 15
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:
a) co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń co do poprawności, terminowości świadczonych usług,
wniesionych przez Zamawiającego na piśmie,
b) braku terminowego usuwania zaniedbań po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do tego
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad,
c) braku ważnej polisy ubezpieczeniowej,
d) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 24 godziny, a nie jest to
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 1.,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego
brutto umowy określonego w § 10 ust. 4 umowy.
3. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 4 umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje od
Zamawiającego kara umowna w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 10 ust. 4 umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy określonych w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie
wykonane usługi.
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6. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym jeśli
konieczność taka wyniknie ze zmiany przepisów prawa lub jego wykładni albo interpretacji przez
uprawnione podmioty.
§ 16.
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 takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego,
bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy.
3. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 10 ust. 10 wymaga aneksu do umowy.
4. Zamawiający ponadto dopuszcza:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy powodująca generalne następstwo
prawne po stronie Wykonawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy
PZP,
b) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udowodnić pod
rygorem utraty uprawnienia powoływania się na tą okoliczność,
c) zmiany w przypadku zmian wymogów NFZ,
d) w przypadku niewykorzystania ilości km i godzin w okresie trwania umowy – Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy,
e) zmniejszenia wynagrodzenia usługi, będącej przedmiotem umowy,
5. Strony mogą wprowadzić do umowy zmiany jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, przy przestrzeganiu postanowień ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
§ 17.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., nr
1579 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(DZ. U. z 2016r., poz. 1866 j.t. z późn. zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2008r. Dz.U. nr 164, poz. 1027 t.j. z
późń. zm.)
4. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.
PODPISY:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowę sporządził, przy akceptacji Kierownika Działu Administracji:
Radosław Jabłoński - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych.
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