Załącznik nr 11
WZÓR UMOWY
po zmianach z dnia 09.12.2015 r.
UMOWA NR............/2015
zawarta w dniu ……………...2015 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
- mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego przez
………………………………, której kapitał zakładowy wynosi ……………… i która posługuje się
numerem NIP ……………… oraz numerem REGON ………………,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi transportu sanitarnego (BZP/38/382-39/15) ogłoszonego w
Dzienniku
Urzędowym
Unii
Europejskiej
Nr
……………………..
z
dnia
………………………………………………

1.
2.

2.

3.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi transportu sanitarnego dla Wojewózkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-39/15).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy:
- dla Pakietu nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 a do SIWZ)
- dla Pakietu nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 b do SIWZ)
- dla Pakietu nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 c do SIWZ)
- dla Pakietu nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 d do SIWZ)
- dla Pakietu nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 e do SIWZ)
- dla Pakietu nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 f do SIWZ)
Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe brutto podane zostały w Załączniku nr 2 do Umowy
(Formularz cenowy). Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego, które
mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od jednostek chorobowych
występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą.
(Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystanie całej ilości/wartości umowy nie będzie mniejsze niż
30%).

4.

Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – Transport sanitarny pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) z opieką średniego
personelu medycznego (sanitariusz lub pielęgniarka lub ratownik medyczny)
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
Pakiet 2 – Transport sanitarny pacjentów (w pozycji leżącej lub siedzącej) bez opieki medycznej.
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
Pakiet 3 – Transport sanitarny materiałów biologicznych (np. krwi, preparatów krwiopochodnych,
tkanek, kości, itp.).
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
Pakiet 4 - Transport sanitarny pacjentów dializowanych (bez opieki i z opieką – dotyczy pacjentów
leżących).
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
Pakiet 5 – Transport sanitarny pacjentów (dzieci od 1 miesiąca życia do 18 roku życia) karetką z
zespołem lekarskim
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
Pakiet 6 – Transport sanitarny pacjentów z zespołem lekarskim.
Wartość brutto................................................zł/słownie: ...................................................................................
6. Umowa zostaje zawarta na okres:
Pakiety 1 ,2, 4: od 18.02.2016 r. do 17.02.2019 r.;
Pakiet 3 – od 26.02.2016 r. do 17.02.2019 r.;
Pakiet 5 – od 01.03.2016 r. do 17.02.2019 r.;
Pakiet 6 – od 04.04.2016 r. do 17.02.2019 r.;
lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Formularza cenowego, stanowiącego
Załącznik nr 12 do SIWZ.
§3
1.

2.

3.

4.
5.

Warunki płatności
Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do
siedziby Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu towaru (zgodnie z art 8 ust 2 Ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403). Jako
dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Za mawiającego.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać: numer umowy i datę jej zawarcia, nazwę
świadczonego transportu, ilość przebytych kilometrów w rozliczeniu miesięcznym oraz w
przypadku pakietów nr 1, 4, 5, 6 - ilość godzin personelu medycznego.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 2 do umowy (tj. Formularz cenowy) będą stałe
przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 pkt 2 ppkt. c.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w

szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić
upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą
to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego w § 3 w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w § 3 pkt. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Osoby odpowiedzialne
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
a) ze strony Zamawiającego - Pan(i) …………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, telefon)
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) …………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko, telefon)
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
2. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy, o
którym mowa w § 2 pkt 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli NFZ, o której mowa w § 13 pkt 7 Zarządzenia nr
57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania
dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Wykonawca gwarantuje, że pojazdy którymi będzie wykonywał usługę spełniają warunki
wymagane dla przeznaczenia określonego w umowie, w szczególności określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r.
poz. 305).
5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia
sprawnymi technicznie pojazdami i wykonywania ich z należytą starannością.
6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić
sprawny pojazd zastępcy do ciągłości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
7. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia winny w szczególności:
a) posiadać OC i NNW,
b) posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne,
c) posiadać opinie sanitarna o pojeździe,
d) być utrzymane w należytym porządku,
e) być dezynfekowane po przewozie każdego pacjenta.

8. W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy do realizacji usługi transportu w ustalonym miejscu i
powyżej terminów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo
zlecić usługę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie
obejmować towary o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz
towar w ilości niezgodnej z zamówieniem;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy
dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego
przedmiotu umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 pkt. 1
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto,
e) w przypadku nie wywiązania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w pkt 1) lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5%
wartości umowy brutto.
f) w przypadku nieposiadania polisy OC w związku z wykonywaną działalnością,
Wykonawca płaci każdorazowo karę umowna w wysokości 2 000,00 zł brutto
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§7
Polisa
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczeny od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
00/100) ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia tj. 32 m-ce. Kserokopia polisy stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia ważnej polisy Zamawiającemu, na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania
poprzedniej polisy. Za nie terminowe przedstawienie polisy Zamawiający może naliczyć karę
umowną w wysokości określonej w § 6 pkt 1 lit. f).
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w związku z
niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy (odpowiedzialność
kontraktowa) oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przy jej
wykonywaniu (odpowiedzialność deliktowa), w tym za szkody wyrządone przez osoby działające
pod jego kierownictwem – jak za działania i zaniechania własne.
§8
Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na postawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy zakresie zastrzeżeniem postanowień § 8 pkt.2
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
a) zakresie innych podmiotów na zasobach , których Wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu , podwykonawca wykaże spełnienie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca.
b) zakresie podwykonawców wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikała na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma
zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia.
c) zakresie wynagrodzenia za usługę o którym mowa w § 2 pkt 6 tj.: wynagrodzenie ulegnie
zmianie w następujących okolicznościach i na zasadach:
I.
w przypadku zmiany ceny przejazdu 1 km w razie istotnej zmiany ceny paliwa (za istotną
zmianę ceny paliwa strony uznają wzrost lub spadek tej ceny powyżej 15 % w stosunku do ceny
przyjętej do sporządzenia oferty. Aktualną ceną jest średnia cena paliwa z 3 stacji benzynowych na
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój), która wynosi ................ pln. Zmiana ceny może nastąpić tylko na
podstawie akceptacji obu stron wyrażonej w aneksie do umowy, lecz nie częściej niż raz na pół roku,
począwszy od półrocza następującego po dacie podpisania aneksu.
II.
w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2
ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz.1679 z późn. zm), jeżeli Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących
tych zmian złoży pisemny wniosek , a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w
którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny (pakiety
III.
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli
Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny
wniosek , a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże
bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten
wniosek za zasadny
2. Pierwsza waloryzacja w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art.2 pkt. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, oraz zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może następować po
pierwszym roku realizacji umowy tj. w 2017 r.
3. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. c) nr II i III mogą być
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
4. Zmiany, o których mowa w § 8 mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu do umowy (z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności).
§9
Odstąpienia od umowy
1.

W razie nie podstawienia środka transportu w uzgodnionym terminie i miejscu lub też
podstawienie środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie
lub przepisach prawa, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z
art. 145 ustawy PZP).

3.

Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu możne
nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.

Zamawiający ma prawo do odstąpienie od umowy w całości lub w części w przypadku
zaprzestania świadczenia usług w szczególności w przypadku gdy Wykonawca nie podstawi w
uzgodnionym terminie środka transportu wraz z wymaganym zespołem. Oświadczenie o
odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 60 dni od zaistnienia przyczyny
uzasadniającej odstąpienie.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w pkt.1
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania faktycznego
części umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przewozów, a Wykonawca nie będzie wnosił
roszczeń żadnych roszczeń odszkodowawczych.

1.

2.

§ 10
Wykonanie zastępcze
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 8, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi
innemu podmiotowi, a ewentualna różnicą w wartości za wykonana przez ten podmiot usługę
obciążyć Wykonawcę.
Kwota różnicy, o której mowa w pkt 1 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

Zamawiający nie ponosi kosztów za tzw. zjazdy techniczne i służbowe związane z tankowaniem
pojazdu, ewentualna naprawą lub załatwianiem niecierpiących zwłoki innych potrzeb
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których
posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz
do nie wykorzystania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej
umowy.
Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia*)
L.p.
Nazwa części zamówienia

*) W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we
własnym zakresie.
4. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się rozszttrzygnąć przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.
7.

Załączniki nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Kopia Polisy OC Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

