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 Załącznik nr 1A 
  do Specyfikacji zamówienia 

z  dnia 08.02.2012 r. 
  

 UMOWA(wzór) 
o świadczenie usług transportu sanitarnego – transport pacjentów  

 
zawarta Krakowie w dniu .......................roku  pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym  
im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000035552, NIP 
678-26-80-028, Regon 000630161, zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” w imieniu  
i na rzecz którego działa: 
Dyrektor – lek. med. Andrzej Ślęzak 
a 

 zwanym dalej „Przyjmuj ącym zamówienie” w imieniu i na rzecz, którego działa: 
  

§ 1 
Udzielający zamówienie zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie na świadczenie 
usług transportu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
standardami Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 

§ 2 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na przewozie pacjentów 
Udzielającego zamówienia specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego (sanitarkami). 
  

§ 3 
1. Przyjmujący zamówienie zapewnia Udzielającemu zamówienia specjalistyczne środki 

transportu sanitarnego (sanitarki) z odpowiednim wyposaŜeniem medycznym oraz obsadą 
sanitariusza i kierowcy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pozostawania w gotowości do świadczenia 
usług transportu sanitarnego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, takŜe w niedzielę, 
święta oraz dni wolne od pracy. 

 
§ 4 

1. Zlecenie wykonania usługi transportowej zgłaszane będzie przez Udzielającego 
zamówienia telefonicznie do punktu zgłoszeniowego Przyjmującego zamówienie  
w ……………….…….... (telefon ………….……). 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do podstawienia odpowiedniego środka 
transportu sanitarnego w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 godziny od zaplanowanego terminu 
przyjazdu. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie postanowień ust. 2 
Udzielający zamówienia uprawniony będzie do zlecenia wykonania usługi transportowej 
osobie trzeciej oraz obciąŜenia kosztami tej usługi Przyjmującego zamówienie. PowyŜsze 
nie narusza postanowień §9 pkt. 2 oraz § 13 umowy. 
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§ 5 
Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 
  

§ 6 
1. W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

1/ zapewnienia ciągłości świadczenia usług specjalistycznego transportu sanitarnego       
w okresie obowiązywania umowy; 

2/ zachowania Ŝyczliwego stosunku do pacjentów i personelu Udzielającego 
zamówienia; 

3/ przedstawiania na Ŝądanie Udzielającego zamówienia informacji o zakresie                
i sposobie realizacji umowy; 

4/ świadczenia usług środkami transportu sanitarnego spełniającymi wymagania 
sanitarne i techniczne przewidziane odpowiednimi przepisami; 

5/ utrzymywania środków transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy i dbania 
o ich właściwy stan sanitarny; 

6/ zapewnienia świadczenia usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje  
i uprawnienia do wykonywania świadczenia w przedmiotowym zakresie; 

7/ prowadzenie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Przyjmujący zamówienie wyraŜa zgodę na przeprowadzanie przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia kontroli w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego 
wykonywanych na rzecz Udzielającego zamówienia. 

  
§ 7 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania usług 
specjalistycznego transportu sanitarnego świadczonych na jego rzecz przez Przyjmującego 
zamówienie w zakresie: 

1/ jakości świadczonych usług; 
2/ satysfakcji pacjentów; 
3/ oceny współpracy przez personel Udzielającego zamówienia. 

2.  W wyniku przeprowadzenia kontroli Udzielający zamówienia moŜe: 
1/ wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie; 
2/ skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy. 

 
§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ...................r. do dnia ....................r. 
 

§ 9 
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypada na koniec miesiąca kalendarzowego 
w przypadku raŜącego naruszania przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień 
umowy a w szczególności w przypadku: 

1/ nie poddania się ustalonym wewnętrznym i zewnętrznym procedurom kontrolnym; 
2/ naruszenia postanowień określonych w § 4 ust. 2; 
3/ naruszenia postanowień określonych w § 5; 
4/ naruszenia postanowień określonych w § 6. 
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§ 10 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za świadczenie usług specjalistycznego transportu 
sanitarnego w następującej wysokości: 

1/ przejazd w granicach Rejonu I:   ..............  netto za 1 przejazd; 
2/ przejazd w granicach Rejonu II:  ...................... netto za 1 przejazd; 
3/ przejazd w granicach Rejonu III:   ..................... netto za 1 km; 
4/ przejazd w granicach Rejonu IV:    ....................... netto za 1 km; 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powiększane będzie o podatek VAT w wysokości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Granice rejonów o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 11 
1. Strony ustalają, Ŝe okresem rozliczeniowym z tytułu realizacji umowy będzie miesiąc 

kalendarzowy. 
2. Wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane będzie Przyjmującemu zamówienie po 

zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego w terminie 30 dni od daty doręczenia 
udzielającemu zamówienie faktury VAT. Do kaŜdej faktury Przyjmujący zamówienie 
załączy wykaz zawierający datę, miejsce docelowe transportu, liczbę kilometrów  
w przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz komórkę organizacyjną 
Udzielającego zamówienie zlecającą transport. Brak wykazu stanowić będzie podstawę do 
odmowy zapłaty faktury. 

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego 
zamówienie wskazany w wystawianych przez niego fakturach VAT.  

 
§ 12 

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu zamówienia kar 
umownych w wysokości: 
1) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w kaŜdym przypadku nieuzasadnionej przerwy                  

w świadczeniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 
2) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia 

od świadczenia usług  z przyczyn leŜących po stronie Przyjmującego zamówienie; 
3) 200 % dokonanej przez Udzielającego zamówienia nadpłaty powstałej w wyniku 

celowego przedłoŜenia przez Przyjmującego zamówienie danych lub informacji 
będących podstawą ustalenia wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, przy 
czym zapłata kary umownej nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku 
zwrotu nienaleŜnie wypłaconej kwoty. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyŜszających wysokość kar umownych. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieŜących 
naleŜności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 13 

1. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności wpływających na stan realizacji umowy,  
a w szczególności obniŜenia poziomu finansowania Udzielającego zamówienia przez 
instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, strony dopuszczają moŜliwość 
zmiany warunków umowy.  

2. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Przyjmującego zamówienie  
o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
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3. W przypadku gdy w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa  
w ust. 2 strony nie osiągną porozumienia w sprawie nowych warunków umowy, 
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym - zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. 

4. NiewaŜna jest zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, 
jeŜeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

5. KaŜda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej waŜności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 15 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w razie braku moŜliwości osiągnięcia 
porozumienia spory te będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Udzielającego 
zamówienia.  

§ 16 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 

  
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE   UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIA  

   
 


