Nr sprawy: 24 A /TSAN/DCZP/2012/K

Załącznik nr 5 do SWK

Umowa Nr ( wzór)
na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego
zwanej w dalszej treści „Umową”, zawarta w dniu …………… we Wrocławiu pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże
J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483 , NIP:
8951965126,
reprezentowanym przez:
Prezesa - Leszka Dudek-Dudkowskiego:
zwanym dalej „Udzielającym zamówienie”
a
………………………
reprezentowanym przez :
…………………
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654).
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego.
2. Udzielający zamówienie powierza, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonywania zadań dla Udzielającego zamówienie, polegających na świadczeniu
transportu sanitarnego:
1) transportu zespołem ratunkowym na terenie Wrocławia ( S-M).
2) transportu zespołem ratunkowym poza Wrocław ( S-T).
3) transportu zespołem wypadkowym na terenie Wrocławia ( P-M).
4) transportu zespołem wypadkowym poza Wrocław ( P-T).
5) transportu zespołem przewozowym z ratownikiem lub sanitariuszem na terenie
Wrocławia (TS-M),
6) transportu zespołem przewozowym z ratownikiem lub sanitariuszem poza
Wrocław ( TS- T),
7) transportu zespołem przewozowym z kierowcą na terenie Wrocławia (T-M),
8) transportu zespołem przewozowym z kierowcą poza Wrocławia (T-T).
3. Przyjmujący zamówienie realizuje przedmiot Umowy następującymi środkami transportu
sanitarnego:
 ……………………………
 …………………………..
 …………………………..
spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz posiada aktualne OC.

4. Udzielający zamówienie wymaga by środki transportu wykorzystywane do realizacji
zamówienia nie były starsze niż 5 lat i posiadały na wyposażeniu radiostację.
5. Trasy przejazdu transportu sanitarnego powinny być jak najkrótsze ( bez zbędnych
objazdów).
6. Udzielający zamówienia nie gwarantuje korzystania ze wszystkich świadczeń objętych
przedmiotem Umowy.
§2
W ramach realizacji Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w szczególności do:
1. świadczenia transportu w zakresie opisanym w § 1 ustęp 2 pkt. 1)-2) Umowy
maksymalny czas dojazdu na wezwanie w trybie:
1) ratującym życie: do 15 minut.
2) pilnym: do 1 godziny.
2. świadczenia transportu sanitarnego w zakresie opisanym § 1 ustęp 2 pkt. 3)- 8) Umowy
wykonywane będą na podstawie zlecenia wysławionego przez Udzielającego zamówienie
na co najmniej dwie godziny przed planowanym terminem transportu, a Przyjmujący
zamówienie pozostawał będzie w gotowości do ich wykonywania przez siedem dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę.
§3
1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych Umową odbywać się będzie na
podstawie pisemnego zlecenia sporządzonego przez Udzielającego zamówienie,
zawierającego: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj transporty, miejsce i czas stawienia się
docelowe miejsce dowozu pacjenta, pieczęć, podpis ordynatora/kierownika oddziału lub
osoby przez, niego upoważnionej.
2. W razie nie podstawienia środka transportu sanitarnego przez Przyjmującego zamówienie
zgodnie z § 2 Umowy Udzielający zamówienie może zamówić usługę transportu u
innego podmiotu. Przyjmujący zamówienie pokrywa różnicę między ceną jednostkową
usług wykonanych przez inny podmiot, a ceną jednostkową usługi wynikającą z Umowy.
3. W przypadku awarii środka transportu Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
zapewnienia ciągłości w świadczeniu usług innym sprawnym technicznie, spełniającym
wymogi określone niniejszą Umową.
4. Udzielający zamówienie wystawia dla Przyjmującego zamówienie pisemne zlecenie w
dwóch egzemplarzach.
5. Wykonanie usługi Przyjmujący zamówienie potwierdza na karcie pracy kierowcy z
potwierdzeniem czasu jej trwania ( od godz …... do godz...) i ilości przejechanych
kilometrów.
6. Pracownik Izby Przyjęć lub oddziału Udzielającego zamówienie zobowiązany jest
potwierdzić pieczęcią „DCZP” sp. z o.o., w karcie zlecenia do wyjazdu, przyjęcie
pacjenta z podaniem godziny przyjęcia. W przypadku braku zapisu pracownika
Udzielającego zamówienie,
Udzielający zamówienie uwzględni zapis godziny
przekazania pacjenta dokonany przez pracownika Przyjmującego zamówienie.
§4
Przyjmujący zamówienie w ramach Umowy zobowiązuje się do:
1. wykonywania świadczeń zdrowotnych:
1) zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, sztuką i etyką zawodu,
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy przy zachowaniu
należytej staranność.
2) przy użyciu sprzętu posiadającego certyfikaty dopuszczenia do obrotu.
2. zagwarantowania, iż materiały używane do wykonywania Umowy są dopuszczone do
obrotu i spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych, jak również zgodnie
z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ.

§5
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że legitymuje się kwalifikacjami niezbędnymi do
udzielania świadczeń transportu sanitarnego w zakresie, o którym mowa w § 1 Umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczeń objętych
Umową.
3. Świadczenia transportu sanitarnego będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie
osobiście, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, przez osoby wskazane przez
Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie powiadomi Udzielającego
zamówienie niezwłocznie o okoliczności usprawiedliwiającej jego nieobecność i o osobie
udzielającej w zastępstwie świadczenia zdrowotne.
4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie
udzielania świadczeń transportu sanitarnego przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
i kwalifikacjach zawodowych.
§6
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1. prowadzenia rejestru przyjmowanych zleceń i wykazu świadczeń wykonanych na ich
podstawie oraz do udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego
podstawie na każde żądanie Udzielającego zamówienia,
2. prowadzenia dokumentacji medycznej, statystycznej na zasadach określonych w
przepisach powszechnie obowiązujących,
3. poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie w szczególności
w zakresie kwalifikacji osób, rodzaju środków transportu, sposobu, liczby i rodzaju
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie terminowej realizacji zaleceń
pokontrolnych formułowanych przez Udzielającego zamówienie,
4. do przedłożenia niezbędnych dokumentów, udzielenia informacji i pomocy podczas
kontroli prowadzonej przez, uprawnionych przedstawicieli Udzielającego zamówienia
lub uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie usług transportu sanitarnego.
§7
Cenę jednostkową świadczeń stanowiącą podstawę do sporządzenia miesięcznego
zestawienia oraz faktury za zrealizowane usługi zawiera Załącznik Nr 2 do SWK
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§8
Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za
wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne na podstawie faktury ( rachunku)
wystawionej przez Przyjmującego zamówienie.
Podstawą wystawienia faktury (rachunku) będzie wykaz udzielonych w danym miesiącu
przewozów, potwierdzonych dokumentami zlecenia, o których mowa w §3 ust. 1
Umowy, zaakceptowanymi przez Udzielającego zamówienie wraz z wykazem czasu i
ilości przejechanych kilometrów.
Faktura/rachunek wraz z wykazem zostanie dostarczona przez Przyjmującego
zamówienie w terminie do siódmego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu rozliczeniowym, przy czym miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc
kalendarzowy, w którym Przyjmujący zamówienie wykonywał świadczenia zdrowotne.
Jeżeli Umowa zaczęła obowiązywać w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwszy
miesiąc rozliczeniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy do upływu miesiąca
kalendarzowego.
Udzielający zamówienie zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30
dni licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku od Przyjmującego zamówienie,
przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku.
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§9
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie 5 dni od daty
podpisania Umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej zawarcie umowy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał ważną
polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania Umowy umowa ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Oferent będzie zobowiązany zawrzeć nową
umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania
przedmiotowej Umowy. Umowy ubezpieczenia zawierane po dniu 31 stycznia 2012 r.
winny pozostawać zgodne z art. 25 ustawy o działalności leczniczej.
Z umowy ubezpieczeniowej lub polisy winno wynikać, że obejmują one także swoim
zakresem usługi realizowane na rzecz innych podmiotów leczniczych przez Oferenta. W
przypadku zmiany Rozporządzenia regulującego wysokość ubezpieczenia Oferent ma
obowiązek doubezpieczyć się, zgodnie z aktualnymi przepisami.

§ 10
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich
bez uzyskania pisemnej zgody Udzielającego zamówienie.
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje Strony od dnia ……2012 roku
do dnia 30.04.2015 roku
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem czasu, na który była zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
3) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia
umowy.
3. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 9 ust. 3 i 4 Udzielający
zamówienia uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
§12
Integralną część Umowy stanowią załączniki nr 1-4 do SWK
§13
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
1. W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy Strony postarają się rozwiązać
go polubownie.
2. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie.
3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawa z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,
poz.654),

4. Udzielający zamówienie nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z Umowy na
osoby trzecie bez jego zgody.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawie
oryginału, jeden dla Przyjmującego zamówienie, dwa dla Udzielającego zamówienie.
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