
Załącznik nr 3 do WKO 

 

 

Umowa nr /2021 

na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z 

zespołem…… 

 

 

 

zawarta w dniu … 2021 roku, w Węgorzewie, pomiędzy: 

Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalem Powiatowym w Węgorzewie Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja 17, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

o numerze KRS: 0000119248 dokonanego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP : 845-18-10-277, Regon 519461110. 

zwanym dalej w treści umowy Udzielającym zamówienia, w imieniu którego działa : 

Katarzyna Kopiczko – Dyrektor 

a 

………………………………………. z siedzibą w …………………………………………………………… 

wpisanym do …………………………………. pod numerem KRS: ……….……………, NIP: …………….., Regon 

……………………  

zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie, w imieniu którego działają : 

1. ................................................................................. 

2. ................................................................................. 

o następującej treści : 

 

na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia 

zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego,  zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2020, poz. 1398 ze zm.) Strony zawierają umowę 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania świadczenia zdrowotne 

w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem ……………, zwane 

dalej transportem …………………. 

2. Przyjmujący zamówienie będzie realizował transport ……… specjalistycznym środkami transport sanitarnego z 

zespołem ……. z wyposażeniem oraz zespołem zgodnym z art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (T. J. Dz. U z 2019 r., poz. 993 ze zm.) oraz Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie realizował transport …… na podstawie każdorazowego zgłoszenia Udzielającego 

zamówienia całodobowo we wszystkie dni w tygodniu. 

 

§ 2 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, ze do wykonania transportu ………….: 

1) posiada stosowne uprawnienia i zezwolenia- zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2) dysponuje specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, sprzętem, wiedzą techniczną, doświadczeniem oraz 

kadrą pracowników przeszkolonych i wykwalifikowanych, gwarantującymi wykonywanie transportu ……. Z należytą 

starannością, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, 

3) dysponuje odpowiednią ilością o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, za pomocą których Przyjmujący 

zamówienie będzie realizował transport ………. . 

 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przez osobę wyznaczoną przez Udzielającego 

zamówienia  zakresie należytego wykonania świadczenia usług transportu …. w zakresie objętym niniejszą umową. 

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2020, poz. 1398 ze zm.) 

i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych (Dz. U z 2004 r, nr 274, poz. 2723), w zakresie wynikającym z umów zawartych pomiędzy Funduszem 

a Udzielającym zamówienia w części wymagającej zapewnienia przez Udzielającego zamówienia transportu …. 

Stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 



3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należytą starannością, poszanowaniem 

praw pacjenta oraz dbałością o jego bezpieczeństwo. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

wykonywania transportu …… objętego niniejszą umową. Kopia polisy ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się utrzymać 

ubezpieczenie w zakresie, o którym mowa powyżej, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przekazać 

Udzielającemu zamówienia kopii nowej polisy w przypadku wygaśnięcia poprzedniej polisy najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień wygaśnięcia poprzedniej polisy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć polisę 

w dniu podpisania umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, aby wszystkie osoby, za pomocą których Przyjmujący zamówienie 

będzie realizował transport ……., posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy przez 

okres obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, aby wszystkie specjalistyczne środki transportu sanitarnego za pomocą 

których będzie wykonywał transporty ….na podstawie niniejszej umowy, były ubezpieczone w zakresie polisy OC oraz 

posiadały aktualne przeglądy okresowe zgodnie z terminami wynikającymi z dokumentów pojazdów. 

7. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z wykonywaniem 

przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w § 1 niniejszej umowy, jak również wyraża zgodę na podawanie ich przez 

Udzielającego zamówienia do wiadomości pacjentom, Narodowego Funduszu Zdrowia i ubezpieczycielom. 

 

§ 4 

1. Usługa transportu …… będzie zlecana bezpośrednio przez pracownika Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że przewidywany czas reakcji na zgłoszenie zapotrzebowania na usługę 

transportu …….. od momentu zgłoszenia do momentu przyjazdu środka transportu sanitarnego do komórki 

organizacyjnej Udzielającego zamówienia , która zgłosiła zapotrzebowanie na usługę transportu……., bądź do innego 

miejsca wskazanego przez Udzielającego zamówienia, nie przekroczy 120 minut (dotyczy transportu 

specjalistycznego)/180 minut (dotyczy transportu podstawowego) 

3. Przyjmujący zamówienie będzie przyjmował zgłoszenia usługi transportu ….. pod całodobowym numerem telefonu: 

………………………………………. 

 

§ 5 

1. Potwierdzeniem zlecenia transportu …… i jego warunków jest „zlecenie na transport sanitarny”, stanowiące 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. W „zleceniu na transport sanitarny” Przyjmujący zamówienie wpisuje godzinę zgłoszenia oraz godzinę przyjazdu 

środka transportu sanitarnego celem realizacji transportu …….. potwierdzoną przez pracownika Udzielającego 

zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie na „zleceniu na transport sanitarny” wpisze także godzinę zrealizowania transportu (tj. 

przekazania pacjenta do miejsca realizacji transportu, powrotu do komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia, 

czas i miejsce oczekiwania, itp.), a także godzinę powrotu do miejsca stacjonowania środka transportu Przyjmującego 

zamówienie. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie po każdym zrealizowanym transporcie wystawi fakturę, której załącznikiem będzie 

„zlecenie na transport sanitarny” z informacją opisaną w §5. Wynagrodzenie należne Przyjmującemu zamówienie 

wynosi: 

1) cena netto jednego kilometra transportu wynosi ………… , cena brutto …………………….. 

2) cena netto 1 godziny pracy zespołu wynosi ………….., cena brutto ……………………… 

3) cena netto czasu oczekiwania za każde pełne 30 minut oczekiwania karetki z zespołem podstawowym 

na pacjenta/pracownika Udzielającego zamówienia w instytucji, do której zostanie przewieziony z siedziby 

Udzielającego zamówienia lub innego miejsca wskazanego przez Udzielającego zamówienia wynosi 

………………., cena brutto …………………. 

2. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie należne Przyjmującemu zamówienie za transporty 

specjalistyczne/podstawowe zrealizowane będzie się składało z informacji o ilości kilometrów zrealizowanego 

transportu, ilości godzina pracy zespołu oraz ilości godzin oczekiwania karetki z zespołem podstawowym. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wskazane w ust. 2 należne wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty 

poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Udzielający zamówienia zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni do daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank ….. nr 

……… 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia. 

6. W przypadku wystawienia faktury korygującej Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie 

nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zgłoszenie pomyłki. 

7. W przypadku, kiedy Udzielający zamówienia będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego 

Przyjmującemu zamówienie, Przyjmujący zamówienie naliczy odsetki ustawowe. 



8. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych rodzajów wykonywanych transportów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z bieżącej działalności Udzielającego zamówienia. 

 

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji usługi transportu …….. określonej „Zleceniem na transport sanitarny”, 

Przyjmujący zamówienie ponosić będzie pełną odpowiedzialność za powstałą z tego typu szkodę. 

2. W przypadku opóźnienia przyjazdu ponad 120 minut liczonego od momentu zgłoszenia zlecenia na transport ……., 

lub odmowy przyjazdu środka transportu sanitarnego, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia 

karę umowną określony w ust. 6 jednocześnie Udzielający zamówienia ma prawo wezwać inny podmiot świadczący 

usługi w tym samym zakresie, a kosztami tego przewozu obciążyć Przyjmującego zamówienie. 

3. W przypadku nagłej i krótkotrwałej niemożności wykonywania transportu …… będącego przedmiotem niniejszej 

umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego, pisemnego i telefonicznego zawiadomienia Udzielającego zamówienia o niemożności 

wykonywania transportu …… na następujące numery kontaktowe: ……………… 

2) zapewnienia wykonania transportu …… przez inny podmiot za wynagrodzeniem w wysokości określonej w §6 

ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, kiedy Przyjmujący zamówienie nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w §7 ust. 3 pkt. 2 

postanowienia §7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego 

zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 300 zł za każdy 

stwierdzony przypadek: 

1) niezapewnienia transportu lub użycie do transportu ambulansów nie spełniających wymogów określonych w 

niniejszej umowie, 

2) nieterminowego rozpoczęcia usługi, ponad wymagany czas zgodnie z wymogami określonymi w §4 niniejszej 

umowy, 

3) udzielania świadczeń niezgodnie ze zleceniem 

4) braków w wyposażeniu środków transportu, 

5) wykonywania transportu przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, 

6) przewozu pacjentów w warunkach nie odpowiadających wymogom sanitarno-epidemiologicznym, 

7) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pacjenta, 

8) dokonania zmiany o której mowa w §2 niniejszej umowy bez pisemnego zgłoszenia zmian podległego 

personel bądź środka transportu. 

6. Udzielający zamówienia uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wysokości 

rzeczywistej szkody, na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Udzielający zamówienia ma prawo potrącenia kar umownych określonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia 

należnego Przyjmującemu zamówienie. 

2. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Udzielającego zamówienia oraz nie dokona żadnych innych czynności w 

wyniku których doszłoby do powstania zobowiązania Udzielającego zamówienia względem osoby trzeciej lub doszłoby 

do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego zamówienia na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od 

wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej. Czynność prawna mająca na celu  zmianę wierzyciela dokonana z naruszeniem ww. zasad jest nieważna. 

 

§10 

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.05.2024 roku. 

 

§11 

Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1) z upływem okresu wskazanego w §10 niniejszej umowy, 

2) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga Strona 

rażąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy, 

3) wskutek oświadczenia jednej ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 

4) wskutek oświadczenia Udzielającego zamówienia – w związku ze zmianami w zakresie obowiązujących 

przepisów prawnych, a w szczególności dotyczących wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec 

świadczeniodawców- z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 



 

§12 

1. Odpowiedzialność cywilną, kontraktową (ex contractu) za szkody (majątkową lub krzywdę) będące następstwem 

wykonywania transportów ……… będących przedmiotem niniejszej umowy albo niezgodnego z prawem zaniechania 

wykonania transportu …… przez Przyjmującego zamówienie, Strony ponoszą solidarnie. 

2. Odpowiedzialność cywilną, deliktową (ex delicto) wynikającą z popełnienia przez Przyjmującego zamówienie 

czynu niedozwolonego w trakcie realizacji niniejszej umowy ponosi wyłącznie Przyjmujący zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy. 

4. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 obejmuje także szkody następcze, tj. szkody, których bezpośrednią 

przyczyną nie jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, ale których przyczyną jest zdarzenie, 

które wywołało szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego 

zamówienie. 

 

§ 13 

Strony zobowiązują się do: 

1) Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy realizacji postanowień 

niemniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1010 ze zm.). 

2) Zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonaniem czynności 

wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 

1878 ze zm.)- na zasadach wskazanych w Rozdziale 6 wskazanej ustawy. 

3) Przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu: 

ochrony stanu zdrowia; wykonywania świadczeń zdrowotnych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące 

się zawodowo leczeniem lub wykonywaniem innych świadczeń zdrowotnych; zarządzania udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie 

wykorzystywania  innych celu, 

- przez cały czas trwania niniejszej umowy jak również po jej zakończeniu. 

 

§ 14 

Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są: 

1) Ze strony Udzielającego zamówienia- ……………………, tel. kontaktowy …………………., email ……… 

2) Ze strony Przyjmującego zamówienie- ……………………, tel. kontaktowy …………………., email ……… 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu 

podpisanego prze obydwie Strony. 

2. Wszelkie oświadczenia Stron niniejszej umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 16 

1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub 

roszczeń odnoszących się do niej lub z niej  wynikających, strony zobowiązują się do współdziałania celem ich 

ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. 

2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę 

pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§17 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. j. Dz. U z 2021, poz. 711 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U z 2019, 1145 ze zm.) 

 

§18 

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

 

   Udzielający zamówienia                                                                                                      Przyjmujący zamówienie 


