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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................................, 

zamieszkałym w …………… przy ul. ……………………. , PESEL: …………………… 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na 

świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w pozycji siedzącej wraz z 

kierowcą i ratownikiem medycznym 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  

sanitarnego z kierowcą i ratownikiem pacjenta w pozycji siedzącej oraz pozostawanie w 

gotowości do wykonywania tego transportu w oparciu o ofertę Wykonawcy z dnia … , która 

wraz z załącznikami i Zaproszeniem 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 2 do niniejszej 

umowy oraz w Wykazie osób (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), posiadających wyposażenie 

zgodne z Wykazem wyposażenia (załącznik nr 4 do niniejszej umowy). Pojazdy, przy użyciu 

których będą świadczone usługi objęte przedmiotem umowy, muszą posiadać aktualne 

ubezpieczenie w zakresie OC i NW oraz posiadać aktualne badania techniczne. 

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.  
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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 ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 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  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, 

 miejsce rozpoczęcia transportu, 

 miejsce docelowe transportu, 

 oznaczenie trybu zlecenia, o których mowa w ust. 8 (pilne / 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 60 

minut od chwili otrzymania zgłoszenia  

b) tryb planowy: w czasie każdorazowo oznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż wynikający lit. a. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami/zamierza powierzyć 

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

 

Podwykonawca: Przedmiot umowy - zakres: Cena brutto: 

   

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu 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 jednego miesiąca kalendarzowego, po jego 

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

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

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

czas trwania umowy. 

5. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do 

umowy. 

 

§ 3 

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

podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym 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. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 60 dniowy termin płatności 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata za towar 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) 500,00 zł (pięćset 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) 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek  spóźnienia w 

stosunku do czasu, wskazanego w § 1 ust. 8, 

c) 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każdy inny stwierdzony, w wyniku kontroli                       

przeprowadzonej przez Zamawiającego, przypadek nienależytego świadczenia 

wykonywanych usług, 

d)  250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za pobieranie nienależnych opłat od pacjentów za 

wykonany transport – za każde stwierdzenie nienależnie pobranej opłaty, 

e) 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) lub dokumentów potwierdzających opłacenie wymagalnych składek w 

ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności objętej przedmiotem umowy, ponad 

termin określony w § 8 ust. 2 umowy, 

f) 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za utrudnianie przeprowadzenia kontroli osobie 

http://www.spzozparczew.pl/


SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3541/4/2016 
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 

www.spzozparczew.pl 11.07.2016 r. 4 

wyznaczonej przez Zamawiającego, działającej w jego imieniu – za każdy stwierdzony 

przypadek, 

g) 2 000 zł (dwa tysiące 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. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, 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 wszelkie z tego tytułu poniesione koszty zostaną pokryte przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Umowa będzie realizowana  przez czas określony 17 miesięcy od 01.08.2016 r. do dnia 

31.12.2017 r. 

2. Po dacie 31.12.2017 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 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 

ambulansów oraz ich ilości. 

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

mowa w ust. 2 zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. 

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

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

zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby realizacji usługi, Zamawiający ma prawo realizacji 
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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 zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy o minimalnej sumie 

gwarancyjnej w wysokości 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro 

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, oraz do 

terminowego opłacania składek (aktualna polisa OC wraz z dowodem opłacenia wymagalnych 

składek stanowią załącznik do niniejszej umowy). 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 Zaproszeniu dotyczących zespołu transportu sanitarnego, 

przy pomocy których realizowana będzie niniejsza umowa. 

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 pisemną zgodę na dokonanie zmiany, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, tylko i wyłącznie jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zostanie 

odpowiednio wykazana przez Wykonawcę, a proponowane przez Wykonawcę pojazdy lub 

osoby spełniają wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty. Zmiana personelu lub 

środków transportu, o której mowa w niniejszym ustępie, wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.  

Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późń. zm.). 

2. W związku z dostępem Wykonawcy do danych osobowych administrowanych przez 

Zamawiającego, w oparciu o art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający, 

będąc Administratorem Danych, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych wyłącznie w 

zakresie i w celu niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

http://www.spzozparczew.pl/


SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3541/4/2016 
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 

www.spzozparczew.pl 11.07.2016 r. 6 

3. Wykonawca nie może wykorzystywać baz danych osobowych i zawartych w nich informacji, 

do celów innych niż wynikające z niniejszej umowy. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od sposobu jego wykonania, Wykonawca 

zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym przestrzegania postanowień Ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 

100, poz. 1024), w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 

zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z art. 36 – 39a Ustawy 

o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do realizacji, w jego imieniu, procesu zarządzania 

uprawnieniami do dostępu do powierzonych danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w związku z realizacją zleconych czynności, przy czym stan tajemnicy 

obowiązuje zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.  

7. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie zobowiązany naprawić szkody osobom trzecim lub też poniesie inne sankcje określone 

przepisami prawa, to Zamawiającemu jest obowiązany zapłacić Zleceniodawcy 

odszkodowanie rekompensujące poniesioną przez niego szkodę. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie lub ujawnienie danych 

osobowych uprawnionym na mocy prawa instytucjom, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego) przekazać Zamawiającemu 

zawiadomienie o zakresie i warunkach ujawnienia takiej informacji. 

9. Zamawiający ma prawo nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 

unormowań umowy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu ze strony Wykonawcy, 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

11. Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące 

Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem prac 

objętych umową są i pozostaną własnością Zamawiającego. 

12. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrotu 

Zamawiającemu powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich kopii tych 

danych będących w posiadaniu Wykonawcy, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich 

działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w przypadku nie wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę lub przy 

powtarzających się uchybieniach w zakresie jakości świadczonych usług, ze skutkiem 

natychmiastowym, w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 14 

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

 

      

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz środków transportu (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia (wg załącznika do Oferty Wykonawcy); 

5) Załącznik nr 5 – Polisa Wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek; 
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