
Podstawą zawarcia umowy jest wynik konkursu ogłoszonego przez Międzyleski Szpital  
Specjalistyczny w Warszawie  na świadczenie usług w zakresie specjalistycznego transportu 

sanitarnego.

UMOWA NR ...........................

W  dniu  .........................r.  pomiędzy  Międzyleskim  Szpitalem  Specjalistycznym  w 
Warszawie      z siedzibą w Warszawie - Międzylesiu przy ul. Bursztynowej 2, działającym na 
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M-sta 
St.  Warszawy  w  Warszawie  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod 
numerem 0000080872, posiadający NIP 952-17-89-325 oraz REGON 010669853

 reprezentowanym przez:
lek. Jarosława Rosłona  - Dyrektora
mgr Barbarę Łojewską - Z-cę Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych

  Głównego Księgowego 

zwanym  w dalszej treści umowy "Zleceniodawcą"
a firmą
........................................................................................
z siedzibą w ........................, ul. ..................................................
działającą  na  podstawie  wpisu  do  .............................................................................................., 
posiadający NIP ....................... oraz REGON ..............................

reprezentowaną przez:

.........................................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy "Zleceniobiorcą"
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zlecenia.
Na  podstawie  niniejszej  umowy  Zleceniobiorca  przyjmuje  zamówienie  od  Zleceniodawcy  i 
zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  obejmujących  transport  pomiędzy  szpitalami  karetką 
reanimacyjną z pełną obsadą i wyposażeniem

§ 2
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  uzyskanych 

w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia usług opisanych w §1 umowy poprzez:

a) realizację przedmiotu umowy na własne ryzyko i odpowiedzialność,
b) zapewnienia  w  obsadzie  medycznej  zespołu  wyjazdowego  pomocy  doraźnej  składu 

osobowego i wyposażenia zgodnego z art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. 06.191.1410 z późn. zm.)

c)  zapewnienie ciągłości w zabezpieczeniu zespołów 
d) nadzoru merytorycznego prawidłowości funkcjonowania zespołu 
e) konieczność pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszelkich ryzyk oraz za 

wszelkie szkody wynikłe z przebiegu leczenia oraz szkody przewozowe na osobach.
f) zachowanie tajemnicy medycznej 

3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  ponadto  do  wypełnienia  warunków  umowy  ze  szczególną 
starannością i zastosowania się do niżej podanych zasad:

1



a) pracownicy Zleceniobiorcy będą posiadali identyfikatory,
b) przekazanie pacjenta pracownikom Zleceniobiorcy będzie odbywało się przy udziale osoby 

dyżurującej  na Izbie  Przyjęć,  który dokonał  zamówienia  przewozu (lekarz dyżurny Izby 
Przyjęć),

c) przy  odbiorze  pacjenta  wymagane  jest  odpowiednie  zabezpieczenie  pacjenta  przez 
Zleceniobiorcę, adekwatne do jego stanu zdrowia,

d) w  przypadku  nie  wywiązywania  się  z  zapisu  §2  ust.  2,  Zleceniodawca  ma  prawo  do 
odliczenia od rachunku odsetek karnych w wysokości 20% wartości danego zlecenia brutto. 

§ 3
1. Przyjęcie  zlecenia  przez  Zleceniobiorcę  następować  będzie  na  podstawie  wcześniejszego 

zgłoszenia telefonicznego przez upoważnioną osobę (zał. nr 1 do umowy)
2. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  podania  danych  pacjentów  z  adresem  transportu 

docelowego.

§ 4
      Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji umowy w okresie od dnia ..............2010 r. do 
dnia ..........................2013 r.

§ 5
      Za zrealizowaną usługę Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej  
      w cenniku  usług, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 6
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w terminie ...... dni od daty 
      dostarczenia i zaakceptowania wystawionej faktury VAT na konto ...........................................
2. Zleceniobiorca  ma  obowiązek  dostarczyć  Zleceniodawcy  miesięczne  zestawienie  zbiorcze 

zrealizowanych usług na ostatni dzień każdego miesiąca.
3. Zestawienie o którym mowa w ust. 2 winno zawierać następujące informacje:

• data zrealizowanego przewozu,
• nazwisko pacjenta,
• nazwisko lekarza kierującego,
• rodzaj transportu,
• trasa transportu,
• trasa przewozu (skąd - dokąd),
• ilość kilometrów,
• suma opłat

4. Zleceniobiorca wystawiał będzie fakturę VAT za każdy miesiąc trwania umowy.

§7
1. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca ma prawo ubiegać się o odsetki 

ustawowe za zwłokę.
2. Za dzień płatności strony ustalają datę przekazania dyspozycji przez Zleceniodawcę bankowi 

polecenia zapłaty.
3. Jeżeli  Zleceniodawca  zalega  za  co  najmniej  trzy  okresy  płatności  (trzy  miesiące)  niniejsza 

umowa może być rozwiązana przez Zleceniobiorcę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron, przy zachowaniu trzymiesięcznego 

wypowiedzenia w formie pisemnej.
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5. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdym czasie pomijając okresy ustalone w ust. 3 w 
sytuacji  zaistnienia  okoliczności  nie  znanych  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  z  przyczyn 
społecznych uniemożliwiających kontynuację umowy.

§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu     
     stron  wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.  Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

a  a)  zmiana stron umowy.
 b)  zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.

b  c)  zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 
           wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w 
           życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT).

§9
1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, sprostowania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.

§10
      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11
  Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny dla      
  właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:
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