
Załącznik nr do 4 SWZ 

UMOWA  nr P/N/8/2020 

zawarta w dniu ….. w Białogardzie  pomiędzy: 

 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. ul. Chopina 29 , 78-200 Białogard, NIP 

3020002009,  REGON  331031257,  KRS  0000525422, reprezentowanym  przez: 

Piotra Skaskiewicza -   Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług całodobowego (również w dni 

ustawowo wolne od pracy, święta) transportu sanitarnego  realizowanego specjalistycznym 

środkiem transportu spełniającym Polską Normę PN EN 1789  w zależności od rodzaju 

transportu na rzecz Regionalnego Centrum Medycznego  w Białogardzie Sp. z o.o. 

2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie trzy rodzaje usług transportowych: 

a) Transport pielęgniarki środowiskowej (lub inny personel medyczny) karetką typu A 

–    kierowca + personel medyczny zamawiającego;  

− dojazd z siedziby Zamawiającego do pacjenta; 

− transport wyników badań, krwi i materiałów biologicznych środkami transportu 

sanitarnego spełniającymi wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie 

będącym przedmiotem zamówienia. Zamawiający udostępnia Wykonawcy pojemniki 

z walidowanym termometrem do transportu krwi.  

b) Transport pacjenta z ratownikiem KPP lub sanitariuszem (zespół: kierowca/ 

sanitariusz po ukończonym kursie KPP + sanitariusz po ukończonym kursie KPP)  

karetką typu A: 

− transport pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne; 

− transport pacjenta ze szpitala do miejsca jego zamieszkania ze zniesieniem  

i wniesieniem; 



− transport pacjenta w inne wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie całej 

Polski, w pozycji leżącej lub siedzącej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi 

i możliwościami zdrowotnymi pacjenta; 

− transport pacjentów zakażonych wirusem COVID, Wykonawca powinien posiadać 

własne środki ochrony tj. odpowiedni ubiór, dezynfekcja, tlen.  

c) Transport pacjenta z ratownikiem medycznym (zespół: kierowca ratownik 

medyczny/sanitariusz po ukończonym kursie KPP + ratownik medyczny/pielęgniarka 

systemu) karetką typu B: 

− przewóz pacjentów Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych; 

− transport pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne; 

− transport pacjenta w inne wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie całej 

i Polski, w pozycji leżącej/siedzącej zgodnie ze wskazaniami lekarskimi  

możliwościami zdrowotnymi pacjenta. 

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej 

działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada 

wystarczające wiedzę, doświadczenie, kompetencje i uprawnienia, a także dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy. 

5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

§ 2 

Termin i warunki realizacji 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy – od dnia ….. do dnia …. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość aneksowania umowy w przypadku nie wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację umowy we wskazanym okresie. 

2. Transport odbywać się będzie specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego 

spełniającego wymogi określone  w aktualnie obowiązującej polskiej normie PN EN 1789. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działalność zatrudnionego u siebie personelu, 

którym powierza wykonanie usługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi środka transportowego przez osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane zgodnie z aktualnymi przepisami. 

5. Transport sanitarny, będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, 

niedziele i święta. 



6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania najkorzystniejszych dla Zamawiającego tras 

przejazdowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  być w dyspozycji Zamawiającego do  30 minut  od wezwania 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie ponosi kosztów tzw. zjazdów technicznych i służbowych związanych        

z tankowaniem pojazdu, uzgodnieniami i ewentualną naprawą, myciem, dezynfekcją.  

9. Do czasu trwania usługi nie wlicza się czasu przeznaczonego na mycie, dezynfekcję ani inne 

czynności związane z pojazdem Wykonawcy jak również czasu dojazdu pojazdu z miejsca 

postoju (bazy) Wykonawcy do miejsca odbioru pacjenta od Zamawiającego. 

10. Usługi transportu sanitarnego realizowane będą w następujący sposób:      

- Zamawiający zamawia usługę transportową telefonicznie pod numerem telefonu: 

………………. 

 Osoby odpowiedzialne za realizację zgłoszenia, koordynator: ………………….. 

 Tel:. ………. 

na zasadzie wskazanej przez Wykonawcę. Zlecenie pisemne będzie przekazane w momencie 

zgłoszenia się kierowcy w siedzibie Zamawiającego. Każde zlecenie wystawione przez 

Zamawiającego winno być opatrzone właściwą pieczęcią, podpisem, datą i godziną. 

Czas przekazania i odbioru pacjenta do/z transportu (data i godzina) winien być potwierdzony 

przez Zamawiającego na zleceniu. 

11. Zamawiający upoważniony jest do kontroli realizacji umowy. 

12. Zamawiający upoważniony jest do żądania okazania w każdym czasie: 

a. aktualnego wykazu środków transportu używanych do realizacji niniejszej umowy 

b. aktualnych dowodów rejestracji środków transportu i dokumentacji  z przeglądów 

technicznych pojazdów 

c. polis ubezpieczenia OC środków transportu 

d. polis ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka 

związanego z działalnością prowadzoną na rzecz Zamawiającego (odpowiedzialność za 

szkodę komunikacyjną, z tytułu świadczeń medycznych). 

13. Zamawiający uprawniony jest do kontroli zgodności realizowanego transportu ze zleceniem 

określającym rodzaj, warunki i cel przewozu. 

14. Zamawiający upoważniony jest do kontroli prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji: 

rejestru zgłoszonych zleceń, rejestru wykonanych transportów, dokumentacji z udzielonych 



świadczeń medycznych w trakcie realizacji transportu,  a także innej, istotnej dla 

prowadzonego postępowania kontrolnego. 

15. Wykonawca gwarantuje, że pojazdy użyte do przewozów medycznych spełniać będą warunki 

techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazdy muszą posiadać ważne przeglądy 

techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenie 

w zakresie OC i NW.  

16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą techniczną, doświadczeniem oraz 

pracownikami gwarantującymi wykonanie usługi transportowej z należytą starannością oraz 

poniesie w tym zakresie pełną odpowiedzialność. Osoby wykonujące usługę posiadają 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego podstawiania pojazdów sprawnych technicznie 

w miejscu wskazanym przez dysponenta oraz do zapewnienia stałej łączności z dysponentem 

ze strony Zamawiającego. 

18. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd tożsamy, 

co do klasy nie później niż do 60 minutach od zgłoszenia.  

19. W przypadkach wyjątkowych, awaryjnych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w 

chwili podpisywania umowy lub nie może się wywiązać z jej postanowień Zamawiający może 

powierzyć usługę innej osobie. Różnica w ewentualnych kosztach zostanie pokryta przez 

Wykonawcę. 

19.1.W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących tymczasową przeszkodę w 

wykonywaniu umowy – Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o powyższym. 

19.2.Wykonawca, który z przyczyn wskazanych w ust. 6 nie może tymczasowo zapewnić we 

własnym zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy – 

zobowiązany jest do ich zorganizowania i sfinansowania w pełnym zakresie przedmiotu 

niniejszej umowy.  

19.3.Usługi, o których mowa w ust. 19 mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty 

spełniające warunki określone w postępowaniu przetargowym na udzielanie świadczeń z 

zakresu transportu sanitarnego – po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

20. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania właściwego reżimu 

sanitarnego pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w czystości 

oraz do przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji przedziału medycznego. W przypadku 

transportu chorych z chorobami zakaźnymi dezynfekcja dotyczy całego pojazdu. 



21. Zakres świadczonej usługi obejmuje usługę transportową zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego i według jego dyspozycji. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania 

najkorzystniejszych tras przejazdowych. 

22. W ramach usługi przewozu, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta z oddziału 

oraz doprowadzenia / ewentualnego wniesienia / go do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego / np. mieszkanie, poradnia, inny szpital-oddział , pracownia diagnostyczna/. 

23. Wykonawca oświadcza, że środki transportu i łączności, oraz aparatura i sprzęt medyczny 

stosowane do wykonywania usługi są w pełni sprawne i dopuszczone do użytkowania zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami.  

24. Wykonawca  zobowiązany jest do posiadania łączności telefonicznej - aktywny telefon 

komórkowy przez całą  dobę. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej 

wykonanie usługi z wyszczególnieniem ilości przejechanych kilometrów, ustalanych na 

podstawie danych z lokalizatora GPS i czasu trwania przewozu / za każdy kurs /, trasy 

przejazdu pojazdu, daty i godziny przewozu oraz nazwisko lekarza zlecającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyjazdów  na kartach drogowych oraz 

realizować przewóz na podstawie druku  „ zlecenie transportu chorego ”  wystawionym  przez 

osobę zlecającą przewóz na podstawie których wystawiane będą faktury obciążające 

Zamawiającego.  

26. Wykonawca przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej 

przez Zamawiającego lub NFZ w zakresie świadczonych usług,   wyposażenia środka 

transportu sanitarnego  oraz kwalifikacji zatrudnionego   personelu świadczącego usługi. 

27. Na druku „zlecenie transportu” Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia 

przekazania pacjenta ( data, potwierdzenie i podpis, lub pieczątka jednostki medycznej). 

§ 3 

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają następujące ceny brutto 

za 1 km zleconego przewozu oraz cenę brutto za 1 pełną godzinę pracy zespołu wyjazdowego: 

Poz. Asortyment 
cena netto Stawka podatku cena brutto 

(PLN) VAT (PLN) 

1 2 3 4 5 

1 Transport Pielęgniarki Środowiskowej karetką typu A (ilość godzin)  ZW  

2 Transport pacjentów karetką typu A za pełną godzinę pracy  ZW  

3 Transport krwi i materiałów biologicznych  ZW  

4 Stawka za kilometr za pkt 1 i 2 i 3  ZW  



5 Transport pacjentów karetką typu B za pełną godzinę pracy  ZW  

6 Stawka za kilometr za pkt 4  ZW  

Łączna kwota przeznaczona na realizację zamówienia z oferty wynosi ……… zł brutto. 

2. W cenę wliczono koszty dojazdu i powrotu z Regionalnego Centrum Medycznego  

w Białogardzie Sp. z o.o.  i jego placówek, z bazy i do bazy Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozliczać usługę z dokładnością minutową.  

4. Płatność następować będzie przelewem na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków 

wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury 

miesięczne na koniec każdego miesiąca, najpóźniej do 10-go dnia roboczego następnego 

miesiąca według faktycznie wykonanych usług. Płatność faktur zostanie dokonana na konto 

Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikiem. Do faktur dołączany jest protokół z wykonania 

usługi w zakresie przedmiotu zamówienia z wykazem liczby wykonanych transportów wraz 

ze wskazaniem celu, czasu wykonywanej usługi, przebytych km w formie tabeli w rozbiciu 

na poszczególne grupy. 

5. Zamawiający będzie określał czas i miejsce podstawienia pojazdów w zależności od potrzeb, 

telefonicznie osobie wskazanej przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn kilometrów i ceny brutto za 1 km, 

podstawą do sporządzenia faktury będą karty drogowe pojazdów potwierdzone przez 

Zamawiającego w zakresie przejechanych kilometrów oraz czasów pracy zespołu. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.  

8. Zbycie wierzytelności Zamawiającego w jakiejkolwiek formie wymaga jego pisemnej zgody. 

Strony ustalają, że Wykonawca nie odmówi świadczenia usług medycznych w zakresie 

objętym niniejszą Umową nawet w przypadku wystąpienia ewentualnych zaległości 

płatniczych u Zamawiającego. 

§ 4 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy a w szczególności w przypadku: 

 udzielania świadczeń środkiem transportu nie spełniającym wymogów określonych w 

niniejszej umowie, 

 braków w wyposażeniu środków transportu, 

 używania aparatury i sprzętu medycznego bez aktualnych atestów i certyfikatów 

dopuszczających do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, 

 udzielania świadczeń przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, 



 realizacji przewozów bez wymaganej obsady personalnej, 

 przewozu pacjentów w warunkach nie odpowiadających wymogom sanitarno-

epidemiologicznym, 

 stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pacjenta. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł netto za każdy 

stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł netto z tytułu nie 

zgłoszenia się Wykonawcy w ustalonym miejscu, terminie oraz czasie, o którym mowa w § 

2 ust. 7 umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł netto za każde 

rozpoczęte 15 minut ponad maksymalny czas oczekiwania na przyjazd karetki, o którym 

mowa w § 2 ust. 7.  

4.  W razie gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewyższa 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 

do zapłaty. 

6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty kary umownej – Zamawiającemu 

przysługuje prawo do potrącenia kary z bieżących należności przysługujących mu od 

Wykonawcy. 

§ 6 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  osobom trzecim w zakresie 

swoich obowiązków przy wykonywaniu niniejszej umowy ponosi w całości Wykonawca. 

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie świadczonych usług.  

Nazwa  Ubezpieczyciela:  

Numer polisy ubezpieczeniowej:  

3. Pojazdy muszą posiadać ważne przeglądy techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem do 

dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenie w zakresie OC i NW. 

 

 

 



§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i 

KC. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona 

narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy, w szczególności jeśli chodzi o 

Wykonawcę zapisy § 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca odmawia wykonania zlecenia lub 

zwleka z jego wykonaniem. 

3. Koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od 

umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 

majątku na rzecz wierzycieli, 

3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w 

celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

4) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę a w szczególności w razie przerwania 

wykonywania usług z nieuzasadnionych przyczyn na dłużej niż 3 robocze, 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

§ 8 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 455 

Pzp. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych 

przypadkach: 



1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

3) zmiana wynagrodzenia: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020, poz. 2207, ze zm.), 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - 

jeżeli zmiany te będą̨ miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę̨. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o Działalności Leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Integralna częścią umowy są załączniki: 

 

1. SWZ 

2. Formularz oferty. 

 

 

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

  Zamawiający                                                                                      Wykonawca 

 


