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WZÓR UMOWY NR ............... 

  

zawarta w dniu ..................... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod 

nr 15873, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr Janusz Hordejuk, zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

zarejestrowaną w ......................................, reprezentowana przez: ............................................,  

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą 

LUB 

Panem/Panią.........................................................................,przedsiębiorcą wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym pod 

nazwą.............................................,NIP.............................Regon................................ 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści 

 

Niniejsza umowa jest zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro świadczenie usług w zakresie 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  

oraz pozostawanie w gotowości do wykonywania tego transportu w oparciu o ofertę 

Wykonawcy z dnia … , która wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Transport sanitarny, o którym mowa w ust 1 zabezpieczany będzie następującymi środkami 

transportu i przy udziale następujących osób (zwanych ,,zespołem’’) : ………………………….. 

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 wykonywania umowy środkiem transportu sanitarnego 

sprawnym technicznie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr  5 do SIWZ, przez czas 

trwania umowy. 

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

wyposażenie w stosowne środki łączności środków transportu realizujących przedmiot umowy. 

7. 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, 

stanowiących podstawę wskazania wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, przy czym 
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suma wartości comiesięcznych wynagrodzeń nie może przekroczyć wartości umowy określonej 

w § 2 ust 3. 

8. Zespół wyjazdowy ze środkiem transportu 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  

przekazanej Wykonawcy przed realizacją 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, 

 datę i godzinę rozpoczęcia zlecenia, 

 cel wyjazdu,  

 imię i nazwisko osoby zlecającej. 

9. Wykonawca od chwili uzyskania zgłoszenia od Zamawiającego gwarantuje gotowość            

przybycia środka transportu na miejsce wezwania nie później niż w ciągu  60 minut.   

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. 

 

§ 2 

1. 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, 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.  

5. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

§ 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, 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. 
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2. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT. 

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

Zamawiającego. 

5. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (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. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karami umownymi za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy 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 – 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) 100 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki 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, 

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

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

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 

niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

niezrealizowanej części umowy. 

5. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

6. 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,                
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a wszelkie z tego tytułu poniesione koszty zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Umowa będzie realizowana  przez czas określony 24 miesięcy od 01.01.2014 r. do dnia 

31.12.2015 r. 

2. Po dacie 31.12.2015 r., mimo niezrealizowania całości przedmiotu umowy, umowa wygasa. 

 

§ 7 

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

jakości świadczonych usług dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze    

skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. W niniejszej 

sytuacji § 4 ust. 1 umowy stosuje się. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, gdy:  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

3. 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 

ambulansów oraz ich ilości. 

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

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

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania transportu sanitarnego możliwie najkrótszą drogą. 

                                                                          

                                                                               § 8 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu usług transportu sanitarnego 

będących przedmiotem niniejszej umowy  ponosi Wykonawca. 

2. Aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej o minimalnej sumie gwarancyjnej w wysokości 30 000 euro w 

odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń 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. W razie upływu terminu obowiązywania polisy w trakcie realizacji 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. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem, gwarantującym wykonanie usługi z należytą 

starannością zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (wypełnionym i załączonym do oferty), 

przez czas trwania umowy.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające    

spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3.2 rozdziału II SIWZ, ewentualnie wymagań 

określonych w przepisach, które zmienią przepisy przywołane w SIWZ. 
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3. Wykonawca gwarantuje, że pojazdy użyte do wykonania umowy spełniają warunki, zgodne                   

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32, 

poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 161b a ust. 2 ustawy z dnia  27.08.2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2008r. Nr 

164, poz.1027 z późn.zm.). 

4. Wykonawca może dokonać zmiany osób w ramach zespołu, o którym mowa w ust. 1 oraz 

zmiany pojazdów, o których mowa w ust. 2 i § 1 ust. 5 umowy, 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 pisemną zgodę na dokonanie zmiany, o której mowa                     

w zdaniu poprzedzającym, tylko i wyłącznie jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zostanie 

odpowiednio wykazana przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 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 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

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

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

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

 

         WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY:                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


