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UMOWA nr DZPZ/333/7UEPN/2018 
 

zawarta w dniu ….. r. w Olsztynie w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 

przetargu nieograniczonego pomiędzy …………………, NIP ….., REGON ….., KRS: ……. zwanym  

w treści umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje:  

………………………………………………. 

a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, NIP 739-

295-57-94, REGON 000293976, KRS 0000000449, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który 

reprezentuje: 

Dyrektor – Irena Kierzkowska          

  § 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi transportu sanitarnego 

obejmującego przewożenie osób, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do 

świadczeń zdrowotnych oraz usługi transportu zespołu transplantacyjnego z materiałem 

biologicznym. 

2. Cena za przejechany 1 km z pacjentem lub materiałem biologicznym uwzględnia wszystkie koszty 

pośrednie ( wynikające z np. postojów, oczekiwania na pacjenta, drogi powrotnej, itp. ), których 

poniesienie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Podstawą płatności będzie ilość 

przejechanych i udokumentowanych kilometrów z pacjentem lub materiałem biologicznym podczas 

ich przewożenia. W przypadku transportu pacjenta z miejsca pobytu do szpitala, wynagrodzenie 

przysługuje także za przejazd na odcinku Szpital – miejsce pobytu pacjenta. 

3. Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta 

Wykonawcy.  

  

§ 2 

1. Usługi będą wykonywane następującymi środkami transportu:  

a). ambulans do transportu pacjentów  (środek transportu sanitarnego spełniającego cechy 

techniczne i jakościowe określone w polskich Normach przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu A1 i A2) – ambulans drogowy 

skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r.; z załogą w składzie: 

kierowca ratownik medyczny, ratownik medyczny,  
b). ambulans do transportu materiałów biologicznych  - ambulans do przewozu materiałów 

biologicznych, transplantacyjnych, skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. ( Dz.U.2017.2051)  

w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami 

do leczenia krwią i jej składnikami (DZ. U. z 2013r. poz. 5), z załogą w składzie: kierowca; 
samochód: 

− powinien być trwale oznaczony napisem „Transport materiałów biologicznych ”, 

− powinien być wyposażony w: sygnał dźwiękowy i świetlny, trwale zamocowaną ścianę 

działową, urządzenie do przechowywania krwi wyposażone w dwa niezależne mierniki 

temperatury, gniazdo do podłączenia urządzenia chłodniczego, 

c). ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta - środek 

transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu B lub C 

– ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z 

Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r., 

Respirator będący wyposażeniem ambulansu powinien posiadać możliwość wentylacji 

pacjentów stężeniami tlenu zmienianymi w sposób ciągły w zakresie 30 % -100 %. 

Możliwość wentylacji pacjentów czteroma podstawowymi trybami wentylacji: 

CMW,SIMV, BIPAP (Bilevel), CPAP. Zestaw do infuzji powinien posiadać  możliwość 
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kontroli dawkowania leku w zakresie od 1-100 ml/godz z dokładnością rzędu 0,1 ml/godz. Załoga w 

składzie:  

- kierowca ratownik medyczny,  
- ratownik medyczny, 
- lekarz 
d). ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta - środek 

transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w polskich Normach 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu B lub C 

– ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789 i wyposażony zgodnie z 

Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 64/2016/DSM z dnia 30 czerwca 2016 r., 

Respirator będący wyposażeniem ambulansu powinien posiadać możliwość wentylacji 

pacjentów stężeniami tlenu zmienianymi w sposób ciągły w zakresie 30 % -100 %. 

Możliwość wentylacji pacjentów czteroma podstawowymi trybami wentylacji: 

CMW,SIMV, BIPAP (Bilevel), CPAP. Zestaw do infuzji powinien posiadać  możliwość 

kontroli dawkowania leku w zakresie od 1-100 ml/godz z dokładnością rzędu 0,1 ml/godz. Załoga w 

składzie:  

- kierowca ratownik medyczny,  
- ratownik medyczny, 
- lekarz delegowany przez Zamawiającego 

2. Ambulanse będą wyposażone w łączność radiową lub GSM. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania karetek oznaczonych zgodnie z aktami prawnymi, 

określonymi w § 2 ust. 1 umowy oraz z uwidocznioną nazwą Wykonawcy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi w składach osobowych wskazanych w § 2 umowy. 

2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Zamawiającego powinni 

być odpowiednio ubrani i nosić imienne identyfikatory. 

3. Strony umowy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników wykonujących pracę na terenie Szpitala w osobie kierownika Sekcji BHP i Ppoż 

Zamawiającego 

§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do delegowania swojego pracownika medycznego do ambulansów 

każdego rodzaju transportu. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu pojazdów i ich wyposażenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu pojazdów.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pojazdów w zakresie spełniania przez ambulans 

normy PN-EN 1789. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości usług. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zleceń na transport wypełnionych przez Wykonawcę  

w części dotyczącej wykonania zleconych przewozów (ilości przejechanych kilometrów). 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie wykonywał transporty planowe, nieplanowane i pilne, na terenie kraju i za 

granicą. 

2. Transporty planowe będą wykonywane zasadniczo od godz. 7-ej do godz. 20-ej, we wszystkie dni 

tygodnia. Godzina transport ubędzie ustalana dnia poprzedniego. 

3. Wykonawca zapewni dyspozycyjność całodobową, dla transportów nieplanowanych oraz pilnych. 

4. Zlecenia pilne będą wykonywane w dniu zgłoszenia, o ustalonej przez strony godzinie, nie dłużej 

jednak niż 1 godz. liczona od momentu zgłoszenia.  

5. Maksymalny czas podstawienia karetki do transportu nieplanowanego wynosi 2 godz. liczone od 

momentu zgłoszenia.  

6. Zgłoszenie konieczności transportu Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą  telefoniczną lub 

radiową.   

7. Transport będzie wykonywany na podstawie zlecenia pisemnego zgodnego z aktualnym 

zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Zamawiającego w sprawie określenia zasad zlecania 
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pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przejazdu środkami transportu 

sanitarnego lądowego.  

8. Wykonawcy zabrania się dokonywania nieuprawnionych adnotacji w treści zlecenia. 

 
 

§ 7 

1. Osobami upoważnionymi do zlecania transportu są: 

- Ordynatorzy,  

- Lekarze oddziałów z upoważnienia Ordynatora, 

- Lekarze dyżurni oddziałów i KSOR i zatwierdzania po godz. 15- ej od poniedziałku do piątku 

i w dni wolne od pracy, 

- Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej lub osoba zastępująca Kierownika,  

dyżurni pracownicy  Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej. 

2. Zlecenia na transport osób wystawione  w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.05. podlegają 

zatwierdzeniu pod względem formalnym  i merytorycznym przez:  

- Dyrektora lub Zastępców Dyrektora, lub Przełożoną Pielęgniarek lub Lekarza Naczelnego, 

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 

wykonywania niniejszej umowy.  

§ 9 

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w związku z wykonywaną działalnością, na sumę ubezpieczenia min. 1 000 000,00 zł.  

2. Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową w dniu podpisania umowy.  

 

§ 10 

1. Wykonawcę obowiązują wszystkie uregulowania obowiązujące Zamawiającego w zakresie 

zarządzania jakością, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania usługi. 

2. W zakresie ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się stosować środki 

zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych. 

 
§11 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi transportu także w sytuacji zagrożeń, stanów wyjątkowych, 

wojny oraz ewakuacji.   

 

§ 12 

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie świadczyć usługi z przyczyn leżących po jego stronie 

zobowiązany jest zapewnić świadczenie zastępcze. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni świadczenia 

zastępczego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania takiego świadczenia we własnym 

zakresie. Zamawiający zapewni transport zastępczy w przypadku opóźnienia Wykonawcy: 

− 0,5 godziny po upływie czasu na zapewnienie transportu do zlecenia pilnego w przypadku ambulansu 

przeznaczonego do zawansowanego leczenia i monitorowania pacjenta, 

− 1 godzina po upływie czasu na zapewnienie transportu do zlecenia nieplanowanego lub planowego. 

 

§ 13 

1. Pracownicy Wykonawcy i inne osoby wykonujące czynności w jego imieniu powinni podlegać 

stałemu nadzorowi lekarza medycyny przemysłowej i systematycznie aktualizować książeczki 

zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Strony umowy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

pracowników wykonujących pracę na terenie Szpitala w osobie kierownika Sekcji BHP i Ppoż 

Zamawiającego. 
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§ 14 

1. Za usługi określone w § 1 umowy strony ustalają następujące wynagrodzenie:  

1.1. ambulans do transportu pacjentów   
Skład załogi:  

-kierowca ratownik medyczny,  

-ratownik medyczny, 

cena  za   1 km  - ….. zł brutto. 

1.2.  ambulans do transportu materiałów biologicznych   
Skład załogi:  

-kierowca,   

cena  za   1 km  -  …. zł brutto. 

c). ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta 
Skład załogi:  

-kierowca ratownik medyczny,  

- ratownik medyczny, 

- lekarz, 

cena  za   1 km  - ….. zł brutto, 

d). ambulans przeznaczony do zaawansowanego  leczenia i monitorowa pacjenta 
Skład załogi:  

-kierowca ratownik medyczny,  

- ratownik medyczny, 

Lekarz delegowany przez Zamawiającego 

cena  za   1 km  - ….. zł brutto, 

2. Podstawą płatności będzie ilość przejechanych i udokumentowanych kilometrów z pacjentem lub 

materiałem biologicznym podczas ich przewożenia. W przypadku transportu pacjenta z miejsca 

pobytu do szpitala, wynagrodzenie przysługuje także za przejazd na odcinku Szpital – miejsce 

pobytu pacjenta. 

3. Za wykonane usługi Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą za okresy miesięczne odpowiadające 

miesiącom kalendarzowym, do 5-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

4. Do faktury Wykonawca dołączył kserokopię wszystkich zleceń na transport prawidłowo 

wypełnionych przez Wykonawcę w części dotyczącej wykonania zleconych przewozów. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od wystawienia faktury, w formie przelewu na rachunek wskazany 

w fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. W przypadku każdorazowego naruszenia postanowień umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kara umowną w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym doszło do 

naruszenia.  

2. Za naruszenie postanowień umowy uważa się  w szczególności: 

- nie podstawienie karetki w uzgodnionym terminie, 

             - przekroczenie czasu podstawienia karetki, określonego w § 6 

             - podstawienie karetki niezgodnej ze zleceniem lub w standardzie niższym niż wynika to ze zlecenia 

             - podstawienie karetki niezgodnej z normą i uregulowaniami wymienionymi w § 2 ( wyposażenie,  

               personel) 

3. Suma kar umownych za dany miesiąc nie może przekraczać 15% wynagrodzenia za ten miesiąc.     

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.   

5. W przypadku konieczności zapewnienia świadczenia ( transportu ) zastępczego, o którym mowa w 

§12, Zamawiający, oprócz kary umownej, obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy poniesionym 

kosztem a wartością niewykonanej przez Wykonawcę usługi. 

6. Za kontrolowanie jakości wykonywanej usługi ze strony Zamawiającego odpowiada pracownik 

Działu Gospodarczego. 

 

§ 16 

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na osobę 

trzecią jedynie w trybie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
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§ 17 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 18 

Spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19 

Strony zawierają umowę na czas określony 12 miesięcy, od ….. r. do …… r.  
 

§ 20 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 21 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w razie naruszenia 

przez Wykonawcę istotnych jej postanowień. W takim przypadku Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia brutto za okres 

wykonywania umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej 

określonej w ust. 1. 

 

§ 22 

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

       Wykonawca         Zamawiający 
 

 

 

 

 

 

 


