Dodatek nr 3.1 do SIWZ
U M O W A - wzór
Zawarta w dniu ...................2018r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. Gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego
- dyrektora
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą/Zamawiającym,
a,............. reprezentowaną przez:
1......................................................................
2...................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą/Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej równowartość 221000 euro rozstrzygniętego w dniu .................2018r.
§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenia w zakresie transportu
specjalistycznym pojazdem wraz z kierowcą w ramach realizowanych przez Zleceniobiorcę świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej - świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach
ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys.
świadczeniobiorców w zakresie podstawowym dla mieszkańców gmin: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka,
Szudziałowo, określonymi w umowie z NFZ zawartej przez Zleceniodawcę.
§2
1. Świadczenie usług transportu odbywać się będzie za pomocą specjalistycznego pojazdu do transportu wraz z
kierowcą i będzie polegało na transporcie personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki) udzielających świadczeń
określonych w §1 umowy z siedziby Zleceniodawcy do miejsca zameldowania lub pobytu świadczeniobiorcy na
obszarze zabezpieczenia i z powrotem.
2. Miejscem udzielania świadczeń jest obszar zabezpieczenia, o którym mowa w § 1 umowy.
3. Realizacja niniejszej umowy w zakresie transportu wraz z kierowcą obejmuje wykonywanie świadczeń, o których
mowa w § 1:
 od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego, w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od godziny 8:00 dnia do godziny 8:00 dnia
następnego.
§3
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia (udostępnienia) Zleceniobiorcy pomieszczenia dla kierowcy w
czasie realizacji umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy w szczególności do:
 należytego wykonywania Umowy, z zachowaniem należytej staranności,
 przestrzegania praw pacjenta,
 dbałości o właściwy wizerunek SP ZOZ w Sokółce,
 przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, sanitarnoepidemiologicznej, radiologicznej oraz innych przepisów wewnątrzszpitalnych obowiązujących u
Zleceniodawcy.
3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację usług objętych Umową, organizację współpracy Stron przy ich
realizacji są:
 ze strony Zleceniodawcy: Wioletta Gryckieicz
 ze strony Zleceniobiorcy: ……………………………………………
4. Każda zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 wymaga dla swej ważności pisemnego zgłoszenia,
na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą.
§4
1. Zleceniobiorca bez względu na okoliczności zobowiązuje się do utrzymania w pełnym zakresie ciągłości
świadczeń objętych umową.
2. Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
osoby - kierowcy.
§5
1. Zleceniobiorca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie dysponował aktualnym,
obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielanych
świadczeń związanych z realizacją umowy.
2. Zleceniobiorca ponosi także odpowiedzialność za straty i szkody, nie mieszczące się w opisanych powyżej
zakresach, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności po jego stronie.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Zleceniobiorcy z tytułu wykonywania

niniejszej Umowy wyniesie: brutto …………..zł (słownie: ……..) zł za specjalistyczny pojazd do transportu wraz z
kierowcą. Wartość umowy brutto wynosi ………zł (słownie: ……..) zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie do … dni od daty wpływu do Zleceniodawcy
poprawnie wystawionej faktury na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazany w fakturze, przy czym za termin
faktycznej zapłaty Strony uznawać będą datę wypływu środków z rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3. Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Zleceniobiorcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania

umowy z przyczyny niezależnej od Wykonawcy to jest zmiany stawki podatku VAT, przy czym wzrost lub
obniżka cen będzie następowała o taki sam procent jaki wynika ze zmian niezależnych od Wykonawcy bez
procentowego zwiększenia przysługującej mu marży.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest wystawić i przesłać Zleceniodawcy fakturę w formie elektronicznej lub
papierowej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zleceniobiorca
wykonywał Umowę.
5. Wraz z fakturą Zleceniobiorca dostarczy zestawienie przewozów w danym miesiącu, zawierające co najmniej
datę przewozu, imię i nazwisko dysponenta, nazwę miejsca docelowego transportu, ilość kilometrów
przejechanych.
6. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz Podmiotu Tworzącego dla Zleceniodawcy
przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§7
1. Zleceniobiorca oświadcza, że przychody ze świadczenia usług objętych umową są przychodami z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych i ubezpieczenia społecznego i że samodzielnie będzie
rozliczał te przychody oraz ponosił inne obciążenia publicznoprawne wynikające z umowy.
§8
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 31.12.2018 r. godz. 0:00 do 31.12.2019 r. godz.
0:00.
2. Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta.
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z
ważnych powodów, w tym w szczególności:
 nieodpowiedniej jakości usług,
 uzasadnionych skarg pacjentów, wynikających z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz przepisów
prawa,
4. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku, gdy:
a) druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy,
5. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta, przez każdą ze stron z
zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. W przypadku nie dochowania okresu wypowiedzenia może zostać naliczona kara umowna w wysokości 15%
wartości brutto umowy.
7. Za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
8. W przypadku nie podstawienia pojazdu z kierowcą w określonym terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
karę umowną w wysokości 0,55% wartości brutto umowy za każdy dzień niewykonania usługi. Kary umowne nie
wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy strony będą próbowały rozstrzygać na drodze
wzajemnych negocjacji.
2. W przypadku braku uzgodnień stanowisk, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§11
1. Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 1
cenowy do umowy zawartej w dniu………….2018r. w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen.
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579 reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego
- dyrektora
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą/Zamawiającym,
a, ……………………..reprezentowanym przez:
1......................................................................
2...................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą/Wykonawcą
§1
Strony ustalają ceny obowiązujące w ramach umowy:
GRUPA 3
1. Wymagania odnośnie pojazdu:
a) Pojazd do prawidłowego świadczenia usług zgodnie z umową zapewni Wykonawca;
b) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego powinien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789
+A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe;
c) Pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla tego typu pojazdów;
d) Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) Świadczenie usług transportu odbywać się będzie za pomocą specjalistycznego środka transportu wraz z
kierowcą i będzie polegało na transporcie personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki) udzielających
świadczeń określonych w §1 umowy z siedziby Zleceniodawcy do miejsca zameldowania lub pobytu
świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia i z powrotem.
f) Miejscem udzielania świadczeń jest obszar zabezpieczenia tj. obszar gmin Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica,
Sokółka, Szudziałowo, określonymi w umowie z NFZ zawartej przez Zleceniodawcę.
2. Do faktury należy dołączyć:
a) zestawienie przewozów w danym miesiącu, zawierające co najmniej datę przewozu, imię i nazwisko
dysponenta, nazwę miejsca docelowego transportu, ilość kilometrów przejechanych.

l.p
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Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług w zakresie transportu
sanitarnego specjalistycznym pojazdem
samochodowym wraz z kierowcą personelu
medycznego w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na okres 6
miesięcy – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie
publicznego transportu drogowego
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Razem:

Wartość umowy brutto wynosi …………zł
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