
UMOWA 
 
zawarta w dniu ……………………. w Krakowie pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 
Kraków, ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 
0000009118, NIP 675-11-99-459, REGON:000298583 zwanym w dalszej części umowy 
„Zmawiającym” reprezentowanym przez: 
Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

 
a 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………., zwanym dalej Wykonawcą. 
  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 907) - nr postępowania DZP.272-25/13 została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

Definicje 
Ambulans medyczny – pojazd spełniający wymagania normy PN-EN 1789+A1:2011, typu A2 lub B lub 
C. 
Dyspozytor transportu – osoba, która w imieniu Szpitala będzie zlecała usługi wykonywane 
ambulansami medycznymi osobiście zespołom wyjazdowych lub telefonicznie. 
Zlecenie – przejazdy ambulansu medycznego  wraz z zespołem wyjazdowym od chwili zabrania 
pacjentów wraz z personelem, sprzętu medycznego, materiałów do badań, wyników badań, szczepionek, 
oraz innych materiałów stosowanych w procesie leczenia do miejsca wskazanego przez dyspozytora 
transportu.  
Transport sanitarny – przejazd ambulansem medycznym spełniającym wymogi sanitarne, techniczne i 
jakościowe, określone obowiązującymi przepisami, w szczególności spełniającymi parametry techniczne 
i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane,  od 
chwili zabrania pacjentów wraz z personelem, sprzętu medycznego, materiałów do badań, wyników 
badań, szczepionek, oraz innych materiałów stosowanych w procesie leczenia wraz z zespołem 
wyjazdowym z miejsca wskazanego przez dyspozytora transportu 

 
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie transportu 
sanitarnego. 
2. Szczegółowy warunki realizacji zamówienia, opis poszczególnych rodzajów transportu oraz ceny 
wynikają odpowiednio z treści niniejszej umowy wraz z załącznikiem nr 1, SIWZ i oferty. 
3.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zleceń 
dyspozytora transportu  Zamawiającego wynikających z jego działalności leczniczej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość realizacji usługi również w sytuacji kryzysu, to jest 
w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
 

§2 
Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy. 

    
§3 

1. Szacunkowa wartość zamówienia, wynikająca z treści złożonej przez Wykonawcę oferty, wynosi 
…………………………….. brutto.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych i wykonanych zleceń. 



 
§4 

1. Za wykonane usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
miesięczne, stanowiące iloczyn cen, o których mowa w załączniku nr 1 oraz liczby zrealizowanych 
godzin usług transportowych lub liczby zrealizowanych zleceń lub liczby zrealizowanych km i godzin w 
oparciu o wykaz, o którym mowa w ust. 4. 
2.  Należność, obliczona zgodnie z ust. 1 oraz §1 ust. 2 będzie płatna w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  wraz z załączonym wykazem usług. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić fakturę i wykaz zrealizowanych usług nie później niż do 
5-go dnia następnego miesiąca. Przed przekazaniem faktury Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 
jest do comiesięcznego potwierdzania zgodność z dyspozytorem transportu i: ilości wykonywanych 
zleceń, oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów i godzin za okres którego będzie dotyczyła 
faktura. 
4.  Wykaz, o którym mowa w ust. 3: 

a) w zakresie zleceń musi zawierać dane dotyczące zrealizowanych usług takie jak: imię i nazwisko 
pacjenta, PESEL pacjenta, nazwa komórki zlecającej transport, imię i nazwisko lekarza 
kierującego, datę wykonania transportu, szczegółowo określony rodzaj wykonanego transportu 
oraz kserokopie zleceń, których wzór stanowi załącznik nr 2. 

b) w zakresie transportu poza granicami miasta Krakowa musi zawierać dane dotyczące 
zrealizowanych usług takie jak: nazwa i adres placówki, nazwa komórki  zlecającej transport, datę 
wykonania transportu, szczegółowo określony rodzaj wykonanego transportu  - karta pracy 
kierowcy, której wzór stanowi załącznik nr 2. 

5.  Przedłożenie faktury lub wykazu zrealizowanych usług, o których mowa w ust. 2 i 3 z błędami, 
powoduje wstrzymanie wypłaty należności do czasu całkowitego wyjaśnienia niezgodności, przedłużając 
odpowiednio termin określony w ust. 2. 
6.  Zamawiający będzie wypłacał należności na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.  

 
§5 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania usług z zakresu transportu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi standardami 
jakości, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu 
najwyższej staranności, 
2) pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją ambulansów medycznych w tym 
kosztów paliwa w ramach otrzymywanego wynagrodzenia, 
3) prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach ustawy o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz dokumentacji dla celów sprawozdawczości 
statystycznej oraz zapewnienia ochrony danych objętych tą dokumentacją. 
4) przekazywania Zamawiającemu, w formie pisemnej i elektronicznej żądanych informacji o 
zakresie i sposobie realizacji przedmiotu umowy, 
5) przestrzegania przepisów obowiązujących  Zamawiającego w tym o ochronie danych 
osobowych, zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych, 
6) zapewnienia dyspozycyjności ambulansów medycznych z odpowiednim wyposażeniem w 
zależności od potrzeb Zamawiającego, 
7) posiadania minimum 3 pojazdów do wykonywania zleceń z których wszystkie pojazdy są 
uprzywilejowane w ruchu drogowym tj. pojazd posiadający zezwolenie wydane na podstawie art. 53 
ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
8) terminowego wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy, 
9) transportowania pacjentów/sprzętu/materiału/szczepionek z miejsca wskazanego przez 
dyspozytora transportu, z którego wystawiane jest zlecenie transportu oraz jeśli zaistnieje taka 
konieczność z powrotem, 
10) dbania o czystość i estetykę ambulansów medycznych używanych podczas i w celu realizacji 
usługi, 
11) mycia i dezynfekowania wnętrza ambulansów medycznych. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do dezynfekowania wnętrza ambulansów medycznych każdorazowo po 
przewiezieniu pacjenta chorego zakaźnie (lub podejrzanego że może być chory zakaźnie) za pomocą 
środków dezynfekcyjnych o spektrum działania B, V, F, Tbc których rodzaj uzgodniony będzie z 



przedstawicielem Zamawiającego. Szczegółowe procedury związane z myciem i dezynfekcją 
pojazdów należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Czynności o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym będą wykonywane na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie  środki czystości 
wykorzystywane  do potrzeb własnych m.in. takie jak mydło, środki dezynfekcyjne Wykonawca  
zapewnia swoim  pracownikom we własnym zakresie, 
12) realizowania zaleceń pokontrolnych wydanych przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie      
13) kulturalnej obsługi pacjentów oraz udzielania pomocy pacjentom w trakcie wsiadania i 
opuszczania ambulansu medycznego, oraz w innych sytuacjach wymagających pomocy 
14) do utylizacji we własnym zakresie odpadów medycznych związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy 
15) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, przestrzegania przepisów BHP, ppoż i 
innych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego, jeżeli dotyczą one 
świadczonej przez niego usługi. 
16) poddawania się procedurom kontrolnym, zgodnie z §9, 
17) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o faktach, które powzięli podczas i w związku z 
wykonywaniem przedmiot umowy. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny ambulansów medycznych. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykonywania usługi w innych wymaganych przez 
Zamawiającego godzinach i dniach niż ustalone pierwotnie. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własne. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wyposażenia ambulansów medycznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa na swój koszt. 
6. Wykonawca oświadcza że ambulanse medyczne przekazane do wykonania usługi są sprawne 
technicznie, mają aktualne badania techniczne oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NW. 
 

§6 
1. Wykonawca oświadcza, że usługi w zakresie transportu sanitarnego wykonywane będą zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa oraz wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedmiotu 
umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić, na każde żądanie Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje osób wykonujących zadania objęte przedmiotem umowy zgodnie z 
warunkami SIWZ. 
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zatrudnione osoby posiadają aktualne badania lekarskie 
określone odrębnymi przepisami, a niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w celu należytej realizacji przedmiotu umowy przez cały jej okres 
obowiązywania :  

a) Kierowcy ambulansów medycznych będą  posiadać: 
- prawa jazdy kategorii B, 
- zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym 
- kwalifikacje ratownika lub ratownika medycznego.  

b) Dodatkowi uczestnicy zespołów wyjazdowych będą posiadać  kwalifikacje ratownika lub 
ratownika medycznego. 

c) Lekarze - osoby posiadające prawo wykonywania zawodu oraz dyplom lekarza.  
 

§7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania w zakresie określonym niniejszą umową 
nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania tej umowy. 
2. Zlecenie przez Wykonawcę osobom trzecim obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przekazanie praw z niej wynikających na inne osoby, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§8 



1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji usług, 
objętych niniejszą umową. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania umowy.  
 

§9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji usług  wykonywanych 
przez Wykonawcę, a w szczególności: 

a) kontroli jakości realizacji umowy, 
b) kontroli realizacji umowy zgodnie z przyjętym przez strony umowy harmonogramem 
wykonywania usług (dotyczy transportu specjalistycznego poza granicami Miasta Krakowa), 
ustalonym przez strony, na co najmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem usług, 
c) żądania informacji w zakresie wykonywanych usług. 
d) kontroli ambulansów medycznych pod względem zgodności ich rodzaju z wykazem 
stanowiący załącznik nr 4, prawidłowej ilości oraz kontroli stanu technicznego. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie ponieść każdorazowo karę 
umowną w wysokości 1000 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Małopolskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie objętym przedmiotem  niniejszej umowy.  
 

§10 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 
może obciążyć  go karami umownymi w szczególności: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w  wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 
ust. 1 umowy, 
b) za opóźnienie w podstawieniu ambulansu medycznego do 30 min. od otrzymania zlecenia, za 
każdy taki przypadek w wysokości 100zł, 
c) za opóźnienie w podstawieniu ambulansu medycznego powyżej 30 min. od trzymania zlecenia, 
jednak nie dłużej niż 1 godzina od zlecenia za każdy taki przypadek w wysokości 200zł, 
d) za brak podstawienia ambulansu medycznego do 1 godziny od zlecenia, za każdy taki 
przypadek w wysokości 200zł oraz koszty transportu zastępczego, 
e) w pozostałych przypadkach każdorazowo w wysokości 5 % kwoty brutto umowy, określonej w 
§3 ust. 1 umowy 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na każdorazowe potrącenie wszelkich kar umownych ze 
swojego wynagrodzenia. 
3. W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
4. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w 
zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

 
§11 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia ……………roku do dnia…………….. 
2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi o godzinie 7:45 w pierwszym dniu obowiązywania umowy, a 

zakończenie realizacji umowy nastąpi o godzinie  7:45 w ostatnim dniu obowiązywania umowy. 
 

§12 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadkach, gdy Wykonawca: 

a) ograniczy dostępność w zakresie wykonywanych usług; 
b) zawęzi zakres lub będzie świadczył usługi złej jakości, 
c) nie będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, 



d) nie przedstawi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy polisy, potwierdzającej zawarcie 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §8 ust. 2. 

e) Wykonawca nie wykonuje usługi z przyczyn leżących po jego stronie i nie zabezpieczył jej 
świadczenia przez osobę trzecią na którą wyraził zgodę Zamawiający, 

f) Wykonawca odmówił poddania się czynnościom kontrolnym, do których upoważniony jest 
Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych,  

g) Wykonawca zerwał lub nie kontynuuje umowy ubezpieczenia.  
h) stwierdzono fakt wykonywania usługi przez pracowników Wykonawcy lub pracowników 

podmiotu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu,  
i) stwierdzono fakt wykonywania usługi po użyciu środków odurzających,  
j) stwierdzono powtarzające się spóźnienia w transporcie pacjentów przekraczające 2 godzin,  
k) stwierdzono fakt  rażącego nie wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
l) świadczy usługi ambulansami medycznymi niespełniającymi wymagań dotyczących 

ambulansów określone niniejsza umowa, 
m) stwierdzono fakt wykonywania usługi w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu pacjentów. 

2. W przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania 
(rekompensaty) poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili 
rozwiązania Umowy. Rozwiązanie umowy na podstawie niniejszego ustępu nie uchybia obowiązkowi 
zapłaty kar umownych 
3. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
już części umowy. 
4. W przypadku powzięcia wiadomości o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia przez 
Wykonawcę usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 
5. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nieterminowej zapłaty 
należności przez Zamawiającego, przekraczającej 60 dni kalendarzowych. 
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.  

 
§13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w  wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto tj. …………….zł (słownie: ………………………………………….. ../100)     
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……….. 
3. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego w każdym przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego 
wynikających z niniejszej umowy.   
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wartości. 
6. Zwrot zabezpieczenia pieniężnego Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
 

§14 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§15 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§16 

Spory wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 



§17 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 

ZAMAWIAJACY                                                             WYKONAWCA 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 do umowy: Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów transportu oraz ceny 
Załącznik nr 2 do umowy: Wzór zlecenia 
Załącznik nr 3 do umowy: Wzór karty pracy kierowcy 


