Załącznik nr 3 do ZO
Nr sprawy: 10/TRSN/DCZP/2016
Umowa Nr ……/D/DCZP/2016
transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z
o.o.
zwana w dalszej części „Umową”, zawarta w dniu …………….…. 2016r. pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. CKorzeniowskiego 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,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Piotra Połulich,
zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………..
reprezentowanym przez :
………………………………………..
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”
zwanymi w dalszej treści Umowy ” Stronami”

w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytana ofertowego, do którego nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30 000,00 EURO (art.4 pkt. 8 ustawy Pzp), zwanej w dalszej treści Umowy „ustawą Pzp”,
o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest transport sanitarny dla pacjentów „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do
ZO i stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, aby transport spełniał wymogi wyszczególnione w
formularzu cenowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z
korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw
autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów
przemysłowych lub znaków towarowych, jeśli normalne użytkowanie przedmiotu
umowy wymaga korzystania z tych praw. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
wyrządzone pacjentom lub osobom trzecim w związku z realizacją bądź zaniechaniem
realizacji przez niego umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia 01.05.2016r. do dnia
30.10.2017r.
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§3
WARUNKI REALIZACJI
Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia 7 dni w tygodniu, 24
h/dobę.
W przypadku wezwania oczekiwanie na przybycie transportu nie może przekroczyć
czasu określonego w załączniku nr 1 do umowy – formularzu cenowym.
Wykonawca dysponuje środkami transportu, które spełniają wymagania określone w
art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu
sanitarnego posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania
techniczne.
Świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na
podstawie pisemnego zlecenia transportu sanitarnego, którego wzór stanowi integralny
załącznik nr 2 do umowy wystawionego w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Przyjęcie zlecenia na usługę transportu sanitarnego nastąpi na podstawie
wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez lekarza, pod numer telefonu wskazany
przez Wykonawcę potwierdzonego drogą e-mailową – wysłania skanu zlecenia przez
Zamawiającego.
Czas określony w załączniku nr 1 do umowy liczony będzie od momentu wysłania skanu
zlecenia przez Zamawiającego drogą e-mailową.
W sytuacji braku możliwości przesłania zlecenia drogą elektroniczna dopuszcza się
potwierdzenie zlecenia telefonicznie.
Oryginał zlecenia transportu sanitarnego musi być przekazany w momencie zgłoszenia
się zespołu w miejscu rozpoczęcia transportu.
W przypadku braku możliwości realizacji transportu określonym w zleceniu zespołem,
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji transportu zespołem nie gorszym od
wymaganego w cenie żądanego rodzaju zespołu, a w przypadku braku takiej możliwości,
do poniesienia kosztów transportu zleconego innemu wykonawcy.
Usługa transportu sanitarnego liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu na
terenie szpitala Zamawiającego lub w innym punkcie wyznaczonym przez
Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi.
Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub
miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsce) rozpoczęcia
świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca
wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego. Koszty
powstałe z realizacją tych dojazdów ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportu sanitarnego najkrótszą
drogą, a w przypadku jej wydłużenia do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn
wydłużenia drogi przejazdu.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia transportu także w czasie awarii
samochodu, a w przypadku braku takiej możliwości, do poniesienia kosztów transportu
zleconego innemu wykonawcy.
16. Wykonawca oświadcza, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stwierdzone
polisą/innym dokumentem, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
systematycznego przedłużania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy/innego dokumentu
Zamawiającemu.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzonych pacjentów
Zamawiającego.
18. Wykonawca oświadcza, iż jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie wykonywania
usług transportu sanitarnego zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie
wynikającym z umowy a także przez inne podmioty i organy uprawnione do
przeprowadzania kontroli Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania niniejszej umowy na Portalu NFZ w
terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia.
20. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i
z tego tytułu ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarnoepidemiologicznymi.
21. Wykonawca oświadcza, iż będzie prowadził dokumentację medyczną oraz
sprawozdawczość statystyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Koszty ubezpieczenia, transportu, oraz wszystkie pozostałe koszty związane z
prawidłową i terminową realizacją zamówienia, ponosi Wykonawca i uwzględnia je w
cenie oferty w Formularzu cenowym. Za wszelkie działania osób trzecich związanych z
realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
który osobami trzecimi posługuje się przy realizacji umowy.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszeń
warunków Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu
warunków umowy, z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych, których strony
nie mogły przewidzieć. W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego z tytułu niezrealizowanej części umowy a przysługuje mu
wynagrodzenie tylko za transport zrealizowany należycie – zgodnie z niniejszą umową i
warunkami w niej zawartymi.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Rozliczenia stron za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego będące
przedmiotem zamówienia dokonywane będą miesięcznie, zgodnie z formularzem
cenowym, stanowiącym integralny załącznik nr 1 do umowy.

2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
umowy
kwoty
netto:
....................................
PLN
(słownie:
..……….............................................).Wartość z podatkiem VAT: ............................ PLN
(słownie: ..…......................................).
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen jednostkowych za usługi
transportu sanitarnego przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem
postanowień §4 ust. 13 niniejszej umowy.
4. Za należycie wykonane usługi transportu sanitarnego Wykonawca wystawi fakturę VAT.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury VAT przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie usług transportowych w na
podstawie miesięcznego zestawienia przewozów - załącznik nr 3 do umowy), który
Wykonawca dostarczy do Ordynatora Izby Przyjęć Zamawiającego.
7. Zestawienie, o którym mowa w pkt 6 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT
po zatwierdzeniu przedłożonego zestawienia przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
10. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki wykonawcy nie mogą być
przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że
Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod
rygorem nieważności.
11. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne
podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony
stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr
identyfikacji podatkowej NIP 8951965126.
13. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki
podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku, w całym okresie trwania umowy,
zmianie ulegnie kwota należnego podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna. Zmiany dotyczące stawek VAT nie wymagają zawierania przez Strony
pisemnych aneksów do umowy.
§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niezgłoszenia się
Wykonawcy w ustalonym przez Strony miejscu, terminie oraz czasie, w wysokości 50
złotych netto, za każde opóźnienie rozpoczęte 20 - minutowe opóźnienie. Kara nie będzie
naliczana w przypadku opóźnienia wywołanego siłą wyższą tj. okoliczności za które
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz nie miał możliwości zrealizowania usługi w
terminie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usługi
transportu sanitarnego innemu wykonawcy, a kosztami za wykonaną przez ten podmiot
usługę obciążyć Wykonawcę.
3. W przypadku nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3, ust. 15 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w
zarejestrowaniu niniejszej Umowy na Portalu NFZ.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w momencie przekroczenia przez
Wykonawcę czasu maksymalnego dla danego transportu (określonego w załączniku nr 1
do umowy) - za każde 10 minut opóźnienia w wykonaniu transportu sanitarnego w
wysokości 10 % ceny jednostkowej brutto dla każdego rodzaju transportu z osobna.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego albo w przypadku
każdej formy prawnej rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości netto całości zamówienia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania przez Zamawiającego kar umownych z dowolnej
należności Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność kary
umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
8. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym że
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy nie służą żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony dokonają
rozliczeń za usługi faktycznie zrealizowane zgodnie z umową.
9. Umowa może być wypowiedziana bez konsekwencji przez każdą ze Stron bez podania
przyczyny, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§6
ZMIANY UMOWY
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem terminu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy;
2) w przypadku wyczerpania łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy;
- w zależności od tego, który z powyższych przypadków nastąpi wcześniej;
3) z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w
szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych
pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź
będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku
prawnego wynikającego z niniejszej umowy,
3. W razie zaistnienia istotnej 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
powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
4. Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie ilości poszczególnego transportu przy
zachowaniu wartości brutto zamówienia określonego w § 4 ust.2 Umowy.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony.
W przypadku zmiany wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 13, nie jest wymagany
aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w życie zmienionej
stawki VAT. W takim przypadku wartości netto wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś
wartości brutto ulegają zmianie proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT.
W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć
go polubownie.
Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w terminie miesiąca, spór zostanie ostatecznie
rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na osoby
trzecie bez jego zgody, wyrażonej pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Przez
przeniesienie wierzytelności Strony rozumieją w szczególności cesję wierzytelności,
poręczenie, factoring, jak również pełnomocnictwa do występowania w imieniu
wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia, a także inne umowy, czynności
których skutkiem jest uprawnienie osoby trzeciej do wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy.
Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Osobą /Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w
trakcie realizacji umowy jest / są:
1) ……………………….. tel. ……………………., e-mail: ……………………………
2) ……………………….. tel. ……………………. e-mail: …………………………….
9. Osobą /Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z
Wykonawcą w trakcie realizacji umowy jest / są:
3) ……………………….. tel. ……………………., e-mail: ……………………………
4) ……………………….. tel. ……………………. e-mail: …………………………….

Załączniki do umowy:
1. Formularz cenowy
2. Zlecenie transportu sanitarnego
3. Zestawienia przewozów

Podpis stron
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

