
Załącznik nr 2 do SWKO 

 

Umowa - wzór 

zawarta  …………… 2021 r. 

w Polanowie pomiędzy:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Polanowie ul. Bobolicka 4 76-010 Polanów 
reprezentowaną przez: 
Dyrektora – lek. med. Marka Stachowicza 
zwaną dalej “Udzielającym zamówienia”, 
 

a 

…………………………………………………………………………………………. 
zam. ……………………………………………………………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działającym/ą osobiście,  NIP ………………………………, 
Regon ……………………………………………………. zwanym/ą dalej “Przyjmującym zamówienie” 
 

Niniejsza umowa regulująca prawa i obowiązki stron, zawarta została na podstawie wyniku konkursu ofert 

przeprowadzonego zgodnie z art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, 

poz. 217 t.j.) oraz protokołu Komisji Konkursowej z dnia  ………………………………………r.  

W wyniku Konkursu ofert na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 

2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych tj. art. 140, art. 146 ust. 1, art. 147-150 ust. 1-5, art. 152, art. 153 i 154 

ust. 1i2 (Dz.U. 2017 poz. 1938 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 8.09.2006r. o Państwowym ratownictwie 

medycznym art. 36 ust. 3 (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu 

drogowym art. 95a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 2, art. 124 ust.2, zostaje zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania usługi kierowcy pojazdu 
uprzywilejowanego - ambulansu ratownictwa medycznego typ „P” w Zespole Opieki Zdrowotnej (dalej ZOZ) 
w Polanowie opisane w § 2, środkiem transportu Udzielającego zamówienia.  

§ 2 

 Do podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie należy:  

1) Wykonywanie transportów i przejazdów do zdarzeń nagłych ambulansem Ratownictwa Medycznego ZOZ 
Polanów, wg grafiku dyżurów. 

 2) Pozostawanie w dyspozycji „na wezwanie” wg ustalonego harmonogramu w celu wykonywania 
transportu w podstawowej opiece zdrowotnej.  

3) Codzienna obsługa techniczna powierzonego pojazdu oraz wykonywanie drobnych napraw we własnym 
zakresie,  

4) Dbanie o powierzony ambulans oraz jego wyposażenie, 



 5) Nadzór nad naprawami i przeglądami pojazdu,  

6) W przypadku konieczności transportu chorego na noszach – wykonanie tej czynności przy pomocy osoby 
z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie ze zleceniem lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki systemu 
i pod ich nadzorem, 

 7) Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków kierowcy karetki pogotowia,  

8) Wykonywanie czynności o charakterze zaopatrzeniowo - spedycyjnym na zlecenie Udzielającego 
zamówienie,  

9) Dbałość o pacjenta z obowiązkiem przekazania chorego w szpitalach, izbach przyjęć, fachowemu 
personelowi służby zdrowia,  

10) Utrzymywanie ładu i porządku w ambulansie oraz w pomieszczeniu garażowym,  

11) Przestrzeganie przepisów związanych z prowadzoną działalnością.  

§ 3 

1) Realizacja zadań określonych w umowie odbywać się będzie na podstawie harmonogramu dyżurów, 
także w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

 2) Wyjazdy do zdarzeń nagłych odbywać się będą z ratownikiem medycznym oraz pielęgniarką systemu.  

§ 4 

 Przyjmującemu zamówienie w czasie świadczenia usług nie wolno:  

1) Załatwiać spraw osobistych własnych oraz członków ekipy wyjazdowej,  

2) Opuszczać karetki bez zezwolenia kierownika zespołu, 

 3) Przewozić osób nie wpisanych w zleceniu,  

4) Przewozić przedmiotów nie związanych z zakresem wykonywanych obowiązków, 

 5) Odmówić wyjazdu służbowego zleconego przez dyspozytora,  

6) Palić tytoniu w pojeździe i w pomieszczeniach ratownictwa medycznego,  

7) Zabrania się udzielania jakichkolwiek informacji zakładom pogrzebowym, o mających miejsce zgonach,  

8) Świadczyć usług na rzecz innych podmiotów w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy,  

§ 5 

1. Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie ambulanse: 

a) Mercedes Benz Sprinter Automat nr rej. ZKO9GR9  

b) Mercedes Benz Sprinter/316 CDI Automat nr rej: ZKO99SX 

Zasilane olejem napędowym, sprawne technicznie, z wyposażeniem określonym w książce „ewidencji 
wyposażenia” Ratownictwa Medycznego ZOZ Polanów. Samochody te używane będą na zlecenie 
Dyspozytora Pogotowia Ratunkowego w Kołobrzegu oraz w ramach transportu POZ na zlecenie lekarza 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZOZ Polanów.  

2. Koszty utrzymania pojazdów, napraw i przeglądów ponosi Udzielający zamówienia. 



 3. Koszty ubezpieczenia pojazdów (OC i NW) pokrywa Udzielający zamówienia. 

§ 6 

Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny materialnie za powierzony pojazd i sprzęt oraz zobowiązany 
do pokrycia wszelkich szkód wynikających z jego winy. 

§ 7 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń umownych z 
wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 

§ 8 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego 
zamówienie, uprawnione organy i instytucje, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia oraz osoby przez niego 
upoważnione w zakresie wykonywania niniejszej umowy, w szczególności:  

1) Sposobu realizacji umowy,  

2) Wykorzystywania pojazdu, sprzętu i materiałów medycznych, 

3) Prowadzonej i wymaganej dokumentacji oraz sprawozdawczości prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

4) Dokonywania rozliczeń zużytego paliwa. 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie odpowiada za wykonywane czynności wobec osób trzecich. 

 2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej 25 000 Euro na jedno zdarzenie.  

§ 10 

Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń umownych.  

§ 11 

 1. Za świadczenie usług kierowcy w zespole wyjazdowym ZOZ Polanów wynagrodzenie wyniesie: 

…………………zł brutto (słownie: …………………………zł) za 1 godzinę świadczenia usług. 

 

2. Przyjmujący zamówienie przekazuje Udzielającemu zamówienie rachunek za wykonane usługi w ostatnim 
dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego, 

 3. Należne Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie nie później niż do 
10-go następnego miesiąca, za dokonanie wpłaty uważa się wydanie przez Udzielającego zamówienie 
polecenia przelewu na konto Przyjmującego zamówienie,  

4. W razie opóźnienia wypłat wynagrodzenia – Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe 
za okres zwłoki.  

 

§ 12 



Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od ………… do ……………….. 

 

§ 13 

1. Udzielający zamówienia uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie przez siebie wskazanym, 
jeżeli Przyjmujący zamówienie:  

a) Naruszy postanowienia umowy mimo dwukrotnych pisemnych ostrzeżeń Udzielającego zamówienie  

b) Utraci uprawnienia do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego, 

c) Wyrządził szkodę ze swej winy w mieniu Udzielającego zamówienia, 

d) Naruszył obowiązek zachowania tajemnicy warunków umowy lub informacji uzyskanych w związku z jej 
realizacją, 

e) Przystąpił do świadczenia usług w stanie nietrzeźwym, 

f) Wykorzystał pojazd lub sprzęt do innych celów niż wykonywanie usług objętych niniejszą umową.  

2. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie wskazanym przez siebie, 
jeżeli Udzielający zamówienie: 

a) Znajdzie się co najmniej w jednomiesięcznej zwłoce z wypłatą wynagrodzenia,  

b) Uniemożliwia Przyjmującemu zamówienie wykonywanie zadań umownych. 

 3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

§14 

Przyjmujący zamówienie ma prawo do corocznej 21 dniowej przerwy w udzielaniu świadczeń, pod 
warunkiem zapewnienia na ten czas we własnym zakresie i na własny rachunek odpowiedniego, 
zaakceptowanego przez Udzielającego zamówienie zastępstwa. 

§ 15 

1. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały 
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do 
rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 16 

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

 

 

Udzielający zamówienia      Przyjmujący zamówienie 


