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WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 05 lipca 2018r. 

 

 

UMOWA DZP / …. / 2018 

/projekt/ 

 

zawarta w dniu ………………. 2018 r. we Włocławku  

pomiędzy:  

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Marka Bruzdowicza 

zwanym dalej Zamawiającym 

a             

firmą ......................... z siedzibą w .............................. , REGON: …. NIP ……. zwaną dalej 

Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej Stronami  

Preambuła 

Strony oświadczają, że: 

1)  wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów w ich imieniu, że działają  

w dobrej wierze i zobowiązują się czynić starania w celu skutecznej realizacji postanowień niniejszej 

umowy;.  

2) zawarcie oraz realizacja niniejszej umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich,  

a także nie narusza ewentualnych zobowiązań umownych stron oraz obowiązków wynikających  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację świadczeń zdrowotnych i usług 

transportu sanitarnego osób, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych 

do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. 

2. Świadczenia, o których mowa w pkt.1, obejmują również przewóz dokumentacji związanej  

z przedmiotem zamówienia. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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3. Wykonawca zapewnieni zabezpieczenie w transport medyczny zgodny w wymaganiami 

Zamawiającego w trybie 12 h dziennie w godzinach 7.00 – 19.00, t.j. w 30-dniowym miesiącu 360 

h, w 31-dniowym miesiącu: 372 h. W/w wymiar czasowy może ulec wydłużeniu, jedynie  

w nieprzewidzianych przypadkach i za każdorazowym potwierdzeniem/zamówieniem 

Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej potwierdzonym pisemnie, wówczas 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wartości brutto proporcjonalnej do ilości godzin 

przekraczających w/w 12 h. 

§ 2 

1.  Cena brutto: …………… PLN (słownie: …………… i …./100 złotych) za każde 12 h świadczenia 

usługi w godzinach 7.00 – 19.00 w trybie 7 dni w tygodniu, zgodnie z ofertą złożoną na Zapytanie 

ofertowe z dnia 05 lipca 2018r. 

2.   

3.  Zapłata dotyczyć będzie faktycznie zrealizowanej ilości usług objętych niniejszą umową, po cenach 

zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi  w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

4.  Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usług 

wskazanych w Zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca ma obowiązek dokonać we własnym zakresie dezynfekcji pojazdu po przewozie 

każdego pacjenta. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w wyroby medyczne, 

sprzęt i inne materiały niezbędne do udzielania świadczeń w ramach umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego aktualne dowody dopuszczenia aparatury/ 

sprzętu do stosowania w ochronie zdrowia. 

7.  Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu, materiałów jednorazowego użytku, leków (poza lekami 

narkotycznymi) oraz gazów medycznych kupowanych przez Zamawiającego, przy czym 

Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami pobranych materiałów po cenach zgodnych 

z posiadanymi przez Zamawiającego umowami. W powyższym przypadku rozliczenie za pobrane 

materiały i gazy następuje w systemie miesięcznym, a Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu 

na potrącenie  

z jego miesięcznego wynagrodzenia wartości bez konieczności odrębnego wezwania do zapłaty,  

a zgodnej z przedstawioną przez Zamawiającego kalkulacją sporządzoną na podstawie podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron protokołu pobrań. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… do dnia …………………. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w przypadku gdy 

przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo, nie dłużej 

jednak niż o okres 6 miesięcy. Przedłużenie terminu wymaga zgody obu stron i sporządzenia 

aneksu. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się, że: 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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1. Usługi i świadczenia objęte umową będzie realizował z należytą starannością, przy wykorzystaniu 

specjalistycznych środków transportu samochodowego zgodnie z przepisami prawa wykaz 

środków transportu stanowi załącznik nr 2 do umowy, a także przy pomocy odpowiednio 

wykwalifikowanego personelu, na zasadach wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 757). 

2. Usługi i świadczenia realizowane będą w trybie 12-godzinnym, w godzinach 7.00-19.00 

codziennie 7 dni w tygodniu, na wezwanie telefoniczne lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zgłoszone na podstawie „Zlecenia na transport sanitarny” lub zgłoszenia 

bezpośredniego ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

3. Zapewni odpowiedni nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonywaniem usług i świadczeń. 

Do reprezentowania Wykonawcy oraz do sprawowania nadzoru formalnego i merytorycznego nad 

prawidłowym wykonaniem umowy upoważniony jest .............................................................. 

4. Będzie prowadził i przechowywał dokumentację statystyczną związaną realizacją zamówienia  

i dokumentację medyczną na zasadach wynikających z przepisów odrębnych. 

5. Będzie przekazywał Zamawiającemu na jego żądanie dane statystyczne i inne informacje z 

zakresu realizacji umowy, w szczególności w wersji elektronicznej. 

6. Będzie przekazywał Zamawiającemu na jego żądanie dane dotyczące personelu uczestniczącego  

w realizacji usług objętych niniejszą umową, w szczególności zawierające co najmniej dane: imię  

i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, forma zatrudnienia oraz inne dane wynikające z przepisów 

odrębnych. 

7. Będzie przedkładał bez wezwania kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę 

gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą z dn. 22.12.2011 r. (t.j. Dz.U.293 poz. 1729 z późn. zm.) poświadczającą 

zachowanie jej ciągłości – w terminie nie później niż w dniu, w którym upływa okres bieżącego 

ubezpieczenia. 

8. Będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego o każdej zmianie środka transportu 

specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1. Zmiana środka transportu, spełniającego wszelkie 

wymagania postawione w postępowaniu przetargowym wymaga aneksu. 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek 

ten trwa także po zakończeniu umowy. 

2. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby 

uczestniczące w procesie realizacji niniejszej umowy.  

3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  

w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot niniejszej umowy na własne ryzyko  

i odpowiedzialność, a także że jest ubezpieczony w tym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody przewozowe na osobach i materiałach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez okres 

trwania umowy. 

§ 7 

1. Podstawą dokonania przewozu jest zgłoszenie telefoniczne pod numerami telefonów:  

………………………………… oraz pisemne „Zlecenie na transport sanitarny”. 

2. Realizacja zlecenia powinna rozpocząć się w miejscu zlecenia, specjalistycznym środkiem 

transportu bez lekarza typu „P” bezzwłocznie od telefonicznego przyjęcia zgłoszenia lub w 

terminie oznaczonym w zleceniu na transport sanitarny; 

3. Zlecenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 wystawianie jest przez lekarza zlecającego. 

4. Zlecenie każdorazowo określa miejsce początkowe i docelowe oraz precyzuje rodzaj i sposób 

transportu. 

5. Wykonanie przewozu nastąpi niezwłocznie lub w terminie wskazanym w zleceniu.  

6. W przypadku zlecenia stałych przewozów Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego 

poinformowania o tym Wykonawcę, z jednodniowym wyprzedzeniem ze wskazaniem przedmiotu 

zlecenia, przybliżonej liczby zleceń i ich rodzajów oraz terminów.   

7. W przypadku opóźnienia wykonania zleconej usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30 zł brutto za każde rozpoczęte 30 min opóźnienia rozpoczęcia usługi 

względem terminu oznaczonego w umowie lub zleceniu. 

8. Kwota kary umownej zostanie potrącona z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy za dany miesiąc,  

w którym opóźnienie nastąpiło, bez konieczności odrębnego wezwania do zapłaty.  

9. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych, w przypadku jeśli nałożona kara nie pokrywa szkody poniesionej przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości świadczonych usług w trakcie trwania 

umowy,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapewnienia realizacji usługi 

przy pomocy podwykonawców posiadających uprawnienia do realizacji zamówienia określonego 

w niniejszej umowie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

11. W przypadku nie wypełnienia postanowień określonych w ust. 10 lub opóźnienia powyżej 60 min.  

w rozpoczęciu realizacji usługi w danym dniu, Zamawiający uprawniony jest do zlecania 

świadczeń zdrowotnych oraz usług objętych niniejszą umową, o których mowa w niniejszej 

umowie, innym podmiotom. Wykonawca  zobowiązany jest do pokrycia różnicy kosztów tych 

świadczeń. Pokrycie kosztów może nastąpić w drodze potrącenia należnego wynagrodzenia 

przez Zamawiającego bez konieczności odrębnego wezwania do zapłaty. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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12. Zamawiający uprawniony jest do żądania pokrycia przez Wykonawcę szkody spowodowanej 

nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków 

odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem 

Zdrowia a Zamawiającym, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania 

było  wynikiem niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zadań i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający wypłaca Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w 

kwocie brutto, obliczone zgodnie z wartościami ujętymi w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

wykazu, o którym mowa w ust 4. 

4. Wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych i usług transportu sanitarnego zawiera, co najmniej 

następujące pozycje wskazane w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

Wykaz podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym realizowane były świadczenia, pod warunkiem, iż został on przedstawiony nie 

później niż w ciągu pierwszych dwóch dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

realizowane były świadczenia zdrowotne. W przypadku złożenia rozliczenia przez Wykonawcę  

w późniejszym terminie, obowiązek jego zatwierdzenia ulega przedłużeniu o liczbę dni 

opóźnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu na początku każdego tygodnia 

wykazy, zgodne z zawartością wskazaną w ust. 4 – za okres ubiegłego tygodnia. 

6. Wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5 przedkładane są Zamawiającemu co najmniej w formie 

elektronicznej przesłanej na adres e-mail…………………………. 

7. Przesyłanie treści zawierającej dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej jest możliwe tylko 

po zastosowaniu mechanizmów szyfrujących. 

8. Wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych i usług transportu sanitarnego, o którym mowa w ust. 

4, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest dostarczany w formie pisemnej i elektronicznej, 

zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, 6, 7. 

9. Wykonawca zobowiązuje   się   do   regulowania   należności   nie   później  niż w terminie 30 dni 

od daty przyjęcia przez Kancelarię Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

10. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu w jednej z podanych niżej form: 

a) osobiście do Kancelarii Szpitala, 

b) drogą pocztową /pocztą kurierską pod adres siedziby Zamawiającego z dopiskiem „Kancelaria” 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania zamówienia oraz jakości 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług transportu sanitarnego. 

2. W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

na życzenie Zamawiającego odpowiednich dokumentów oraz udzielania wszelkich niezbędnych 

informacji. 

3. Kontrole, o których mowa w pkt 1 i 2 przeprowadzane będą przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który 

podpisują obie strony. 

4. Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do poddania się kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w kontrakcie 

obowiązującym Zamawiającego, zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji 

dotyczącej realizacji umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli pojazdów oraz ich 

wyposażenia. 

§ 10 

1. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, a nieuregulowanych w jej 

postanowieniach, mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy  

o działalności leczniczej i wydanych na jej podstawie przepisów szczególnych, ustawy 

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na inne osoby 

jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca: 

a) został skreślony z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

b) nie udokumentował zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszej umowie lub 

nie odnowił ubezpieczenia OC za kolejne okresy ubezpieczenia objęte umową, 

c) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody 

Zamawiającego, 

d) bez zgody Zamawiającego realizuje przedmiot zamówienia przy pomocy osób trzecich. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia  
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w przypadku w przypadku naruszeń/uchybień realizacji umowy, wynikających z oceny realizacji 

zawartej umowy.  

3. Ocena realizacji zawartej umowy będzie prowadzona na poniższych zasadach: 

a. rozróżnia się dwie kategorie uchybień w realizacji umowy: uchybienie istotne i uchybienie  

o mniejszej randze (1 uchybienie istotne = 3 uchybienia o mniejszej randze), 

b. gdy wykonawca dopuści się 1 uchybienia istotnego lub 3 uchybień o mniejszej randze, 

Zamawiający wezwie go do należytego realizowania zawartej umowy oraz poinformuje o 

zagrożeniu jej rozwiązaniem, w przypadku popełnienia kolejnych uchybień.  

c. gdy wykonawca dopuści się 2 uchybień istotnych lub 6 uchybień o mniejszej randze, 

Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

W szczególności, za istotne uznane zostaną następujące uchybienia: 

a) rażące naruszenie praw pacjenta, 

b) rażące opóźnienie z przybyciem w wyznaczonym terminie lub odstąpienie od realizacji 

usług, w wyniku których doszło do narażenia życia lub zdrowia pacjenta lub doszło do 

nie zachowania ciągłości leczenia pacjenta, 

c) realizacja usług niezgodnie z umową i wymaganiami wynikającymi z Zapytania 

ofertowego. 

4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust 2 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu 

w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. 

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron udokumentowanym pisemnie. 

§ 13 

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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy 

§ 14 

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

 

 

 Wykonawca Zamawiający 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Zapytanie ofertowe 
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2. Oferta Wykonawcy 

3. Wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych i usług transportu sanitarnego 
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