
Załącznik nr 4

,,Projekt umowy’’

UMOWA  NR DL.SG.024…….16

zawarta w ………………………. w dniu ................2016 r. pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM.  

JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU,  kod  15-950,  ul.  M.C.  Skłodowskiej  26, wpisanym  

do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  -  Rejestr  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000003421, NIP: 542-25-29-292, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Udzielającym zamówienia’’ ,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej ,,Przyjmującym zamówienie’’

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  całodobowe  świadczenie  usługi  w zakresie  specjalistycznego transportu medycznego,  na

warunkach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:

1) posiada sprawny technicznie tabor samochodowy dostosowany do przewozu pacjentów ;

2) pojazdy Przyjmującego zamówienie spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej

Normie PN-EN-1789-2008  ,,Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie –ambulanse drogowe’’ typu A, typu B, typu

C;

3) posiada samochody spełniające wymogi do transportu sanitarnego posiadające zezwolenie na używanie samochodu

jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, w tym samochody posiadające homologację na zabudowę samochodu

specjalistycznego – zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony;

4) posiada oznakowanie ambulansów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w

sprawie  oznaczenia  systemu  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne  oraz  wymagań  w  zakresie  umundurowania

członków zespołów ratownictwa medycznego  (Dz.U. 2010, Nr 209, poz. 1382);

5) posiada ubezpieczenia komunikacyjne OC i NW każdego samochodu;

6) w przypadku awarii  środka transportu sanitarnego bezzwłocznie  zapewni  transport  zastępczy bez dodatkowych

obciążeń finansowych dla Udzielającego zamówienia;

7) zobowiązuje  się  do  utrzymania  na  własny  koszt  sprawnej  łączności  radiowej  tj.  bieżące  naprawy,  strojenie

radiotelefonów, konserwacje anten i masztów.
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§ 2

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usługi na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz

Zdrowia  w  warunkach  ogólnych  na  zawieranie  umów  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  oraz  warunków

szczegółowych w zakresie objętym przedmiotową umową.

2.  Personel Przyjmującego zamówienie zobowiązany jest do wykonywania usługi z należytą starannością zawodową.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości usług objętych niniejszą umową.

4. Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub z pomocą

których świadczy przedmiotowe usługi.

5. Personel Przyjmującego zamówienie jest  zobowiązany zapewniać bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

oraz  zapewnić  wymagany  przez  właściwe  przepisy  i  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  poziom  udzielanych  świadczeń

zdrowotnych

6. Personel   Przyjmującego  zamówienie  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów BHP i  p/poż.  oraz  Regulaminu

Porządkowego obowiązującego u Udzielającego zamówienia oraz innych dokumentów wewnątrzzakładowych również

powstałych po dacie zawarcia umowy.

7. Personel Przyjmującego zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania i realizowania procedur Systemu Zarządzania

Jakością oraz procedur akredytacyjnych wprowadzonych i obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie wymaganych

badań profilaktycznych własnego personelu.

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie przez własny

personel aktualnego zaświadczenia o odbytym szkoleniu z zakresu BHP w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

10. Personel  Przyjmującego  zamówienie  w trakcie  świadczenia  usługi  zobowiązany  jest  do  posiadania  umundurowania

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe

Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.

2010, Nr 209, poz. 1382) – zakupionej na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami

sanitarno – epidemiologicznymi .

11. Personel przyjmującego zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora zawierającego

imię i nazwisko oraz funkcję.

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującą

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tj. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz

Polityki Bezpieczeństwa Udzielającego zamówienia. 

§ 3

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  zawarcia  umowy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej

obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń  zdrowotnych  albo niezgodnego z prawem zaniechania

udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC, NW każdego samochodu.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 przez cały

okres obowiązywania umowy.

4. Kopię  aktualnej  polisy  ubezpieczeniowej  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  niezwłocznie  doręczyć

Udzielającemu zamówienia. 

§ 4
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1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest  poddać się kontroli  Udzielającego zamówienia,  w tym również kontroli

przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia w zakresie objętym umową.

2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności w następujących zakresach:

1) sposobu świadczenia usługi;

2) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości;

3) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do poddania kontroli  Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Województwa

Podlaskiego w zakresie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do wykonywania przedmiotu niniejszej

umowy. 

§ 5

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

2. Cena usługi będzie obliczona w oparciu o cennik stanowiący załącznik nr 2  do niniejszej umowy.

3. Wartość usługi  w poszczególnych  miesiącach będzie wyliczana na podstawie  faktycznie  przejechanych  kilometrów,

rzeczywistego czasu wykonywania usługi  oraz stawek ryczałtowych  wymienionych  w załączniku nr 2 do niniejszej

umowy.

4. Strony oświadczają, że cennik wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu został ustalony w  oparciu o ofertę złożoną przez

Przyjmującego zamówienie. Przez okres obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie  gwarantuje stałość

cen wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

5. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu

jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 2, również w przypadku nadzwyczajnej zmiany

stosunków.

6. Udzielający zamówienia zapłaci  Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie określone w ust.  3 w terminie  45 dni od

dnia dostarczenia do siedziby Udzielającego zamówienia prawidłowo wystawionej faktury VAT .

7. Przyjmujący  zamówienie  do każdej  faktury  zobowiązany jest  dołączyć  wykaz  wykonanych  zleceń z podaniem dla

każdego transportu czasu trwania usługi i  rzeczywiście przejechanych kilometrów.

8. Udzielający zamówienia zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie:

……………………………………………………………………………………………………………...………………

9. Przyjmujący zamówienie powiadomi na piśmie Udzielającego zamówienia o każdorazowej zmianie numeru rachunku

bankowego. Zmiana numeru  rachunku bankowego wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.

§ 6

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne:

1) za odmowę udzielenia świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 30% wartości

usługi brutto za ostatni kwartał;

2) za  obciążenie  Udzielającego  zamówienia  przez  organ  kontrolujący  za  brak  wymaganej  odzieży  kierowcy,  w

wysokości pełnej kwoty obciążenia; 

3) za  każde  inne  uchybienie  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  nałożonych  na  Przyjmującego

zamówienie,  Przyjmujący  zamówienie  zapłaci  karę  umowną  w wysokości  5% wartości  wynagrodzenia  brutto

należnego w miesiącu, w którym zaistniało uchybienie.

2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.
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3. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  to  Udzielający  zamówienia  może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od …………………do…………………………………………

2. Umowa może być  wypowiedziana  przez każdą ze stron z  zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia  za

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Udzielającemu zamówienie przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w

przypadku  nienależytego  wykonywania  niniejszej  umowy przez Przyjmującego  zamówienie,  a  w szczególności  w

przypadku:

1) utraty przez Przyjmującego zamówienie stosownych zezwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy lub

wystąpienia innych okoliczności faktycznych lub prawnych, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację

przedmiotu umowy;

2) odmowy udzielenia świadczenia;

3) wykonywania usługi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;

4) rażącego zaniedbania w wykonywaniu usług.

4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie leżało

w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  niniejszej  umowy,  Udzielającemu

zamówienia  będzie  przysługiwać  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.  

§ 8

Udzielający zamówienia przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

1) co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Udzielającego

zamówienia tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie,

bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach

prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętych niniejszą umową;

2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację niniejszej umowy - w zakresie dostosowania postanowień niniejszej umowy do zmiany przepisów

prawa.

§ 9

Przyjmujący  zamówienie może  dokonać  czynności  prawnej  skutkującej  zmianą  wierzyciela  Udzielającego  zamówienia

 jedynie za zgodą Województwa Podlaskiego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Załączniki stanowią  integralną cześć niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności

leczniczej.

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla

Udzielającego zamówienia.
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5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

………………………………… ……………………………………..
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