
Umowa nr MSZ.STR.2/2018                             Projekt

o powierzenie realizacji zadania pod nazwą:
Usługi transportu sanitarnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

zawarta w dniu .......................... w Częstochowie pomiędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 

ulicy Mirowskiej 15 42-200 Częstochowa

REGON: 151586247 NIP: 949 17 63 544 KRS: 0000026830
reprezentowanym przez:

Dyrektora Wojciecha Koniecznego
zwanym dalej ,, Zamawiającym”
a 
…...............................................................................................................................

w imieniu którego działa: …......................................................................................

NIP: …........................................    REGON: …..........................................................

zwany w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie  art. 4 pkt 8 zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z póź. zm.)

§ 1 
1.  Zamawiający zleca,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  polegające na: 

Usługach  transportu  sanitarnego  w  ramach  Nocnej  i  Świątecznej  Opieki 
Zdrowotnej ), zleconych przez Zamawiającego. 

Wykonawca  zobowiązuje  się  zabezpieczyć  środek  transportu  wraz  z  kierowcą  do 

dyspozycji Zamawiającego - Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala 

Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 

18:00 do 8:00 następnego dnia oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy 

od godz. 8:00 do 8:00 

2. Wykonawca zobowiązany jest pozostawać w ciągłej gotowości do świadczenia usługi i 

rozpocząć  transport  w  ciągu  30  minut  od  momentu  zgłoszenia  transportu  przez 

Zamawiającego; w wyjątkowych sytuacjach rozpoczęcie transportu może rozpocząć się do 

godziny  w  porze  nocnej  po  każdorazowym  wcześniejszym  powiadomieniu 

Zamawiającego. 

3.  Usługa realizowana będzie na trasie  wskazanej  w zleceniu Zamawiającego. Usługa 

liczona będzie od wyjazdu z siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego Szpitala Zespolonego 



w Częstochowie ul. Mirowska 15 do powrotu do siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego 

Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w transporcie pielęgniarki i/lub lekarza ze 

strony Zamawiającego

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów użytych do realizacji umowy.

6.Usługi  transportu  te  muszą  być  świadczone  środkiem  transportu  zapewniającym 

bezpieczny dojazd do pacjenta (samochód osobowy)

7.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z wszystkimi warunkami 

szczegółowo określonymi w zapytaniu ofertowym, które są niezbędne do wykonania przez 

niego przedmiotu umowyi nie zgłasza co do nich żadnych zastrzeżeń.

8.Wykonawca będzie ponosił przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie koszty 

niezbędne  do  utrzymania  samochodów  w  stanie  przydatnym  do  użytku,  w  tym 

wszczególności  koszty  paliwa,  badań  technicznych,  serwisu,  bieżących  napraw, 

ubezpieczenia  OC,  NW,  szkolenia  kierowców,  itp.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

posiadania  przez  cały  okres  realizacji  usług  objętych  umową,  oprócz  obowiązkowego 

ubezpieczenia OC pojazdu, ubezpieczenia NW kierowcy i pasażerów.

9.Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli przez właściwy Oddział Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z warunków ustalonych o zawartej umowie na 

zasadach  określonych  w  Ustawie  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych ( Dz. U z 2004r. nr 210 poz. 2135 ze zm.)

§ 2
1.Zamawiający zlecać będzie Wykonawcy wykonywanie usług  transportowych 

telefonicznie lub faxem. Telefon ……… telefon dodatkowy …………… Strony ustalają, 

że godzina rozpoczęcia wykonania usługi transportowej oraz jej rodzaj ustalane będą 

indywidualnie przy zlecaniu usługi i odnotowane w pisemnych zleceniach.

2.Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone zostanie pisemnym „zleceniem na transport” 

doręczonym pracownikowi Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji transportu.

3.Zlecenie na transport powinno być wypełnione czytelnie i zawierać co najmniej: imię 

i nazwisko pacjenta, miejsce zleconego transportu, podpis i pieczątkę zlecającego.

4.Zlecenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, stanowią dokument potwierdzający 

wykonanie przez Wykonawcę usługi transportowej.



§ 3
1.Wykonawca    wystawi    Zamawiającemu,    w    oparciu    o    zlecenia    wskazane 

w § 2 ust 3, niniejszej umowy, miesięczne zbiorcze zestawienie potwierdzające 

wykonanie usług transportowych stanowiące załącznik do faktury(obejmujące co 

najmniej – imię i nazwisko osoby zlecającej, imię i nazwisko pacjenta/nazwiska 

pacjentów, liczba kilometrów).

2.Załącznik o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu,  w  formie  papierowej  wraz  z  fakturą  oraz  w  wersji  elektronicznej

–w pliku edytowalnym (excel, word, open office).

§ 4
1.  Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na  podstawie  cen  jednostkowych  podanych w 

formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy, które stanowią 

podstawę do rozliczeń  finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia na 

kwotę brutto ………………. zł PLN, (słownie:…………………………).

3. Wykonawca daje gwarancje niezmienności cen brutto przedstawionych w ofercie przez 

okres obowiązywania umowy.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie umowy zmian ilości transportu 

będącego przedmiotem zamówienia.

5.Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, jak też nie narusza 

postanowień niniejszej umowy.

§ 5
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie ustalane w okresach miesięcznych 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z  zestawieniem, o którym 

mowa w § 3 umowy.

2. Do wystawionych faktur VAT Zleceniobiorca załączy kopie dokumentów, o których 

mowa w § 2 ust. 3 umowy. Kopie dokumentów mają zawierać opis – liczba kilometrów.

3.  Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty 

otrzymania faktury wraz z zestawieniem, o którym mowa w § 3 umowy.

4.  W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub wystawionej 

niezgodnie z przepisami o rachunkowości faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmówienia jej przyjęcia.



5.  W przypadku nie dostarczenia lub załączenia nieczytelnych zleceń transportowych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia faktury.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 

nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W 

przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane usługi  Wykonawca może 

naliczyć odsetki za opóźnienie zgodnie z art.481 § 2 K.c.

§6

1. Umowa niniejsza obowiązuje od momentu podpisania tj. …................ do 31.05.2018 r. 
lub do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

objęte niniejszą umową. 

2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania.

4. Umowa wygasa gdy została wyczerpana co do wartości.

5.  W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zleceniodawcy, zastrzega on sobie 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14 -dniowego terminu wypowiedzenia, 

bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.                                    

                                                              §7

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % ceny 

jednego transportu, w przypadku nienależytego i nieterminowego wykonania usługi, 

za każdy taki transport.

2. Wykonawca   zapłaci  Zamawiającemu   kary   umowne   w   wysokości   1.000 

PLN w przypadku naruszenia jednego z zapisów § 1 niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny 

jednego transportu,   w przypadku  nie   poinformowania   o   ewentualnych  zmianach 

związanych z realizacją   przedmiotu   umowy   i   mających   bezpośredni   wpływ   na 

nienależyte i nieterminowe wykonanie transportu.

4.  W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie zlecenie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

          §8

Jeżeli przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę w sposób wadliwy 
lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie lub podmiotowi na 
koszt Wykonawcy.



§ 9

1.Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub 

pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i 

związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na 

rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie 

dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. 

Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz 

umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem 

dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym 

upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 

działalność usługową,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowaną,  jak  i  pozostałe  doradztwo 

w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

2.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za 

świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w 

jakiejkolwiek  formie   na   rzecz  innych  podmiotów  niż   bezpośrednio  na   rzecz 

Wykonawcy,  może  nastąpić  wyłącznie  za  poprzedzającą  to  uregulowanie  zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości 

zamówienia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek 

naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości 

zamówienia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek 

naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.  Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody 



Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia 

najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę 

zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy:

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
• Kodeksu Cywilnego.
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