
UMOWA Nr   /2021 

na ś�wiadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego

zawarta w dniu ……………. 2021 r. w  Warśzawie pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z śiedzibą w Warśzawie  (02 – 097), ul. Stefana Banacha 1a
NIP: 522-00-02-529
REGON: 000288975
reprezentowanym przez Panią Annę Łukasik – Dyrektora UCK  WUM
 
zwaną w treś�ci umowy „Udzielającym zamówienie",

a 

Panem ……………………………………………………………………………………...

Zamieśzkałym;  ………………………………………………………...  prowadzącym  działalnoś�c�  gośpodarczą
wpiśaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: …………………………...  REGON: …………………….

zwanym w  treś�ci umowy „Przyjmującym zamówienie”, a łącznie Stronami

Przedmiot umowy

§ 1.

1. Udzielający zamo� wienie zleca, a Przyjmujący zamo� wienie zobowiązuje śię do ś�wiadczenia
uśług w zakreśie ratownictwa medycznego pacjentom w ……………………………………………………..
2. Przyjmujący zamo� wienie zobowiązuje śię do ś�wiadczenia uśług okreś�lonych w pkt. 1 zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Strony.
3.  Harmonogram  ś�wiadczenia  uśług  będzie  uzgadniany na okreśy mieśięczne i  akceptowany
przez  Pielęgniarkę  Oddziałową/Koordynującą  Kliniki/Zakładu  lub  ośobę  upowaz=nioną  przez
Udzielającego Zamo� wienie.
4. Przyjmujący zamo� wienie moz=e przebywac� na terenie śiedziby Udzielającego zamo� wienie
w dniach i godzinach pracy komo� rek organizacyjnych Udzielającego zamo� wienie oraz w innych
dniach i godzinach, jeś� li  wynika to z koniecznoś�ci ś�wiadczenia uśług w zakreśie ratownictwa
medycznego zgodnie z uśtalonym z Udzielającym zamo� wienie harmonogramem.

§ 2.
1. Przyjmujący zamo� wienie oś�wiadcza, z=e pośiada odpowiednie wykśztałcenie, kwalifikacje
i  umiejętnoś�ci  do  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz,  z=e  jego  śtan  zdrowia  umoz= liwia
wykonywanie przedmiotu umowy. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje śtanowią
załącznik nr 2 do umowy.
2.  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązany  jeśt  ucześtniczyc�  w  planowanych  śzkoleniach
organizacyjnych, bhp i przeciwpoz=arowych, organizowanych przez Udzielającego zamo� wienie.
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§ 3.
Przyjmujący  zamo� wienie  będzie  ś�wiadczył  uśługi  w  zakreśie  ratownictwa  medycznego  dla
pacjento� w Udzielającego zamo� wienie.

§ 4.
Przyjmujący zamo� wienie zobowiązuje śię do:
1) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Miniśtra Zdrowia z dnia 9
liśtopada 2015 r. w śprawie rodzajo� w, zakreśu i wzoro� w dokumentacji medycznej oraz śpośobu
jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz zgodnie z obowiązującymi u Udzielającego
zamo� wienie  zaśadami  i  wzorami  oraz  do  prowadzenia  śprawozdawczoś�ci  śtatyśtycznej  na
zaśadach obowiązujących w podmiotach leczniczych;
2) znajomoś�ci i prześtrzegania przepiśo� w okreś�lających prawa pacjenta w tym uśtawy z dnia
6 liśtopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1318
t.j. ze zm.);
3) znajomoś�ci i prześtrzegania śtandardo� w ś�wiadczenia uśług w zakreśie uśług ratowniczych
uśtalonych przez Udzielającego zamo� wienie;
4) śtośowania śię do zarządzen�  wewnętrznych Udzielającego zamo� wienie o charakterze 
porządkowym i organizacyjnym;
5) prześtrzegania przy wykonywaniu niniejśzej umowy zaśad wynikających z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejśkiego i  Rady (UE) 2016/679 z dn.  27.04.2016 w śprawie ochrony ośo� b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu
takich informacji; 
6) znajomoś�ci i prześtrzegania przepiśo� w dotyczących śpośobu prowadzenia i udośtępniania
dokumentacji medycznej;
7) poddania śię kontroli w zakreśie i na zaśadach okreś�lonych w § 10 umowy;
8) prześtrzegania zaśad wśpo� łdziałania z pielęgniarkami, lekarzami i pozośtałym perśonelem
medycznym oraz prześtrzegania norm zachowan�  uśtalonych w ……………………………………………….;
9)  dbałoś�ci  o  wizerunek  Szpitala  Klinicznego  Dzieciątka  Jezuś,  reśpektowania  przepiśo� w  i
zarządzen�  obowiązujących  w  Szpitalu  Klinicznym  Dzieciątka  Jezuś  w  tym  w  śzczego� lnoś�ci
przepiśo� w ppoz= . i BHP, dotyczących ś�wiadczenia uśług w zakreśie ratownictwa medycznego

Prawa i obowiązki stron

§ 5.
1.  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązuje  śię  do wykonywania  przedmiotu  umowy zgodnie  z
aktualnym śtanem wiedzy dotyczącej przedmiotu umowy,  ogo� lnie przyjętymi zaśadami etyki
zawodowej i nalez=ytą śtarannoś�cią. Ponadto zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduśzu
Zdrowia  w  zakreśie  okreś�lonym  przez  Preześa  NFZ  i  rozporządzenia  Miniśtra  Zdrowia
okreś�lającego wykaz ś�wiadczen�  gwarantowanych z właś�ciwego zakreśu ś�wiadczen� .
2. Przyjmujący zamo� wienie ma obowiązek prawidłowego, rzetelnego i śtarannego prowadzenia
dokumentacji  medycznej  oraz  śprawozdawczoś�ci  śtatyśtycznej.  Dokumentacja  medyczna
prowadzona przez Przyjmującego Zamo� wienie muśi byc� czytelna i prowadzona chronologicznie.
3. SFwiadczenie w zakreśie uśług ratowniczych odbywac� śię będzie przy wykorzyśtaniu śprzętu,
aparatury i innych ś�rodko� w Udzielającego zamo� wienie, niezbędnych do udzielania tych uśług.
4. Uśługi powinny byc� udzielane w taki śpośo� b, by zapewnic� ich makśymalną śkutecznoś�c� przy
moz= liwie jak najniz=śzych kośztach.
5.  Celem  zabezpieczenia  właś�ciwego  wykonania  umowy  Udzielający  zamo� wienie  zapewnia  i
ponośi kośzty:
1)  zatrudnienia  pozośtałego  perśonelu  medycznego,  kto� rego  wśpo� łpraca  jeśt  niezbędna  do
udzielania ś�wiadczen�  objętych umową;
2) konśerwacji i naprawy biez=ącej śprzętu
3)  uśunięcia  uśzkodzen�  lub  awarii,  za  kto� re  nie  ponośi  odpowiedzialnoś�ci  Przyjmujący
zamo� wienie;
4) korzyśtania z odpowiedniej dokumentacji i druko� w.
6. Przyjmujący zamo� wienie ponośi odpowiedzialnoś�c� z obowiązkiem naprawienia lub pokrycia
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    śzko� d za:
1) umyś�lne uśzkodzenie lub zagubienie uz=ytkowanego śprzętu Udzielającego zamo� wienie;
2)  uśzkodzenie  lub  awarię  śprzętu  śpowodowaną  lekkomyś�lnoś�cią  lub  niedbalśtwem
Przyjmującego zamo� wienie powśtałe w trakcie obowiązywania umowy.
7.  Przyjmujący  zamo� wienie  obowiązany  jeśt  do  natychmiaśtowego  zgłośzenia  właś�ciwym
komo� rkom  organizacyjnym  Udzielającego  zamo� wienie  wśzelkich  śtwierdzonych  uśzkodzen�
śprzętu – przed przyśtąpieniem do jego uz=ytkowania  oraz awarii,  kto� re  wyśtąpiły  w trakcie
uz=ytkowania.

§ 6.
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Przyjmującego zamo� wienie ośobiś�cie.
2.  W  przypadku  okreśowego  i  przemijającego  braku  moz= liwoś�ci  udzielania  ś�wiadczen�
Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązany  jeśt,  do  powiadomienia  Udzielającego  zamo� wienie,  o
śwojej  nieobecnoś�ci  z  wyprzedzeniem  nie  mniejśzym  niz=  7  dni  roboczych  i  zapewnienia
zaśtępśtwa.  Na  wśkazanego  zaśtępcę  Udzielający  zamo� wienie  muśi  wyrazic�  zgodę  i  w
przypadku, gdy zaśtępca nie jeśt pracownikiem Szpitala , muśi pośiadac�  kwalifikacje ro� wne lub
wyz=śze  od  Przyjmującego  zamo� wienie,  z  kto� rym  Udzielający  zamo� wienie  zawrze  umowę
cywilno-prawną. Obowiązek ten nie dotyczy śytuacji lośowych, kto� rych Przyjmujący zamo� wienie
nie mo� gł przewidziec� ani im zapobiec z zaśtrzez=eniem uśt. 4-7 poniz=ej.
3.  Udzielający  zamo� wienie  ma  prawo  zlecic�,  za  zgodą  Przyjmującego,  dodatkowe  uśługi  nie
wynikające z przyjętego harmonogramu w zakreśie niezbędnym do zabezpieczenia zaśtępśtwa
lub zabezpieczenia ciągłoś�ci funkcjonowania opieki nad pacjentem. Stawka wynagrodzenia za
kaz=dą  godzinę  dodatkowych  uśług  wynośi  tyle  ile  śtawka  wynagrodzenia  za  godzinę
ś�wiadczenia uśług zgodnie z harmonogramem.
4. Przyjmujący Zamo� wienie w razie niemoz=noś�ci ośobiśtego wykonania ś�wiadczen�  będących
przedmiotem niniejśzej umowy moz=e za zgodą Udzielającego Zamo� wienie powierzyc� wykonanie
śwoich czynnoś�ci zaśtępcy, kto� ry w tym czaśie zaśtępuje wyłącznie Przyjmującego Zamo� wienie.
5. W przypadku gdy Przyjmujący Zamo� wienie nie zapewni zaśtępśtwa, o kto� rym mowa w uśt.4
nie zgłośi śię na dyz=ur zgodnie z planem, nie otrzyma wynagrodzenia za ten dyz=ur. Udzielający
Zamo� wienie ma prawo obciąz=enia Przyjmującego zamo� wienie karą umowną w wyśokoś�ci
wynagrodzenia  nalez=nego  Przyjmującemu  zamo� wienie  za  iloś�c�  godzin,  kto� re  zgodnie  z
harmonogramem powinien był  przepracowac�.  Udzielający  zamo� wienie  ma prawo  potrącenia
kary  umownej  z  wynagrodzenia  Przyjmującego  zamo� wienie  za  dany  mieśiąc  lub  mieśiące
kolejne.
6. W przypadku gdy co najmniej dwukrotnie nie zośtanie uśtanowione zaśtępśtwo, umowa moz=e
zośtac� rozwiązana na piś�mie ze śkutkiem natychmiaśtowym przez Udzielającego Zamo� wienie.
7.  Wynagrodzenie  za  czaś  pełnienia  zaśtępśtwa  nalez=ne  jeśt  Zaśtępcy,  zaś�  Przyjmujący
Zamo� wienie nie ujmuje go w wyśtawionej fakturze.

§ 7.
1.  Przyjmujący  zamo� wienie  w  czaśie  realizacji  umowy  zobowiązany  jeśt  wśpo� łpracowac�  z
lekarzami, pielęgniarkami i pozośtałym perśonelem udzielającym ś�wiadczen�  na rzecz pacjento� w
Udzielającego zamo� wienie.
2.  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązany  jeśt  do  ś�wiadczenia  uśług  w  odziez=y  i  obuwiu
roboczym zakupionym na właśny kośzt. Odziez=  powinna śpełniac�  wymogi jakoś�ci. Przyjmujący
zamo� wienie odpowiada za utrzymanie odziez=y roboczej w śtanie gwarantującym higieniczne i
bezpieczne warunki pracy.
3. Przyjmujący zamo� wcie jeśt zobowiązany do prześtrzegania:
▪ Uśtawy  o  Pan� śtwowym  Ratownictwie  Medycznym  z  dn.  08.09.2006 (  Dz.U.  2006 nr  191
poz.1410)
▪ Uśtawy o działalnoś�ci leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1638 t.j.),
▪ Rozporządzeniem Miniśtra Zdrowia z dnia 9 liśtopada 2015 r. w śprawie rodzajo� w,
zakreśu i wzoro� w dokumentacji medycznej oraz śpośobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz.
2069)
▪ Uśtawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008 r., (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1318 t.j.),
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▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 w śprawie
ochrony  ośo� b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  ośobowych  i  w  śprawie
śwobodnego przepływu takich danych,
▪ Kodekśu etyki zawodowej,
▪ Regulamino� w, zarządzen�  i procedur obowiązujących w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezuś.
▪ Rozporządzenie Miniśtra Zdrowia w śprawie śzczego� łowego zakreśu medycznych czynnoś�ci
ratunkowych, kto� re mogą byc�  podejmowane przez ratowniko� w medycznych z dnia 29 grudnia
2006r.,
▪ Rozporządzenie  Miniśtra  Zdrowia  w  śprawie  dośkonalenia  zawodowego  ratowniko� w
medycznych z dnia 14 czerwca 2007r.,
▪ Rozporządzenie Miniśtra Zdrowia w śprawie śzpitalnego oddziału ratunkowego z dnia
15 marca 2007r.

§ 8.
1.  Na  okreś  wykonywania  przedmiotu  umowy  Przyjmujący  Zamo� wienie  zobowiązany  jeśt
zawrzec� umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 25 uśtawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnoś�ci
leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 1538 t.j.) na warunkach i w wyśokoś�ci zgodnej z obowiązującymi
przepiśami, w zakreśie obejmującym ro� wniez=  odpowiedzialnoś�c�  cywilną z tytułu przenieśienia
choro� b zakaz�nych.
2. Przyjmujący Zamo� wienie zobowiązany jeśt przedśtawic� Udzielającemu Zamo� wienia poliśę
ubezpieczeniową,  nie  po� z�niej  niz=  w  dniu  poprzedzającym  rozpoczęcie  udzielania  ś�wiadczen�
zdrowotnych objętych umową.
3. Przyjmujący Zamo� wienie zobowiązany jeśt do utrzymywania waz=nego ubezpieczenia przez
cały okreś obowiązywania umowy, nie zmniejśzania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego
zakreśu oraz przedłoz=enia potwierdzonej kopii nowej poliśy ubezpieczenia na pozośtały okreś
obowiązywania umowy, najpo� z�niej do ośtatniego dnia waz=noś�ci poprzedniej poliśy .

§ 9.
1.  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązany  jeśt  do  zachowania  poufnoś�ci  w  odnieśieniu  do
wśzelkich  informacji  jakie  uzyśka  w toku  realizacji  umowy,  w  śzczego� lnoś�ci  do  zachowania
tajemnicy zawodowej.
2. W przypadku naruśzenia pośtanowien�  uśt 1, Udzielający zamo� wienie moz=e rozwiązac� umowę
w trybie natychmiaśtowym oraz wyśtąpic� o odśzkodowanie na zaśadach ogo� lnych, okreś�lonych
w Kodekśie cywilnym.

§ 10.
Przyjmujący  zamo� wienie  jeśt  zobowiązany  do poddania  śię  kontroli  przeprowadzonej  przez
Udzielającego  zamo� wienie,  Narodowy  Funduśz  Zdrowia  i  inne  podmioty  uprawnione  do
kontroli, w zakreśie prawidłowoś�ci wykonania przedmiotu umowy, w śzczego� lnoś�ci:
a) śpośobu i terminowoś�ci udzielania uśług w zakreśie ratownictwa medycznego;
b) gośpodarowania uz=ytkowanym śprzętem i innymi ś�rodkami niezbędnymi do udzielania
ś�wiadczen�  zdrowotnych;
c) prowadzonej dokumentacji medycznej i śprawozdawczoś�ci śtatyśtycznej.

§ 11.
1.  Przyjmującemu  zamo� wienie  nie  wolno  pobierac�  jakichkolwiek  opłat  na  właśną  rzecz  od
pacjento� w lub ich rodzin z tytułu wykonywania ś�wiadczen�  będących przedmiotem niniejśzego
zamo� wienia pod rygorem rozwiązania umowy ze śkutkiem natychmiaśtowym.
2.  Przyjmujący  zamo� wienie  nie  moz=e,  w  terminach  i  czaśie  wynikającym  z  harmonogramu
udzielania uśług w zakreśie ratownictwa medycznego:
a) ś�wiadczyc�  uśług w zakreśie ratownictwa medycznego na rzecz innych podmioto� w i ośo� b nie
będących pacjentami Udzielającego zamo� wienie;
b) ś�wiadczyc�  uśług objętych umową w ramach śtośunku pracy lub na innej podśtawie na rzecz
innego podmiotu leczniczego;
c) ś�wiadczyc� odpłatnie uśług w zakreśie ratownictwa medycznego.
3.  W  przypadku  powzięcia  przez  Udzielającego  zamo� wienie,  wiadomoś�ci  o  naruśzeniu
okreś�lonych  przez Przyjmującego zamo� wienie  zakazo� w okreś�lonych w uśt.  1  i  2  Udzielający
zamo� wienie ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiaśtowym.
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Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie
§ 12.

Przyjmujący zamo� wienie ponośi wobec Udzielającego zamo� wienie pełną odpowiedzialnoś�c�  za
niewykonanie, lub niewłaś�ciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13.
1. Strony ponośzą śolidarną odpowiedzialnoś�c� za śzkody wyrządzone przy ś�wiadczeniu uśług w
zakreśie ratownictwa medycznego będących przedmiotem umowy.
2.  Przyjmujący  zamo� wienie  ponośi  pełną  odpowiedzialnoś�c�  za  wykorzyśtanie  zgodnie  z
warunkami umowy udośtępnianych wyrobo� w medycznych, produkto� w leczniczych i śprzętu.

Wynagrodzenie
§ 14.

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Przyjmujący  zamo� wienie  otrzymywał  będzie
wynagrodzenie w wyśokoś�ci: 
-  ………………….. zł.  (śłownie:  ………………. zł.)  za  jedną  godzinę  ś�wiadczenia  uśług  w  zakreśie
ratownictwa medycznego.
2.  Strony zgodnie uśtalają, z=e łączna liczba godzin ś�wiadczenia uśług w zakreśie ratownictwa
medycznego będzie uzalez=niona od potrzeb…………………………………………………….. Strony umowy
dopuśzczają moz= liwoś�c�  niewypracowania minimalnej liczby godzin, o kto� rej mowa w § 14 uśt. 2
umowy,  jedynie  w  wyjątkowych  śytuacjach.  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązany  będzie
wo� wczaś  dołączyc�  do  faktury  za  dany  mieśiąc  oś�wiadczenie,  w  kto� rym  wśkaz=e  przyczyny
uniemoz= liwiające wypracowanie minimalnej liczby godzin. Oś�wiadczenie takie winno zawierac�
ro� wniez=  adnotację  Pielęgniarki  Oddziałowej/Koordynującego  Kliniki/Zakładu  potwierdzającą
powyz=śze  okolicznoś�ci.  Dołączenie  do  faktury  oś�wiadczenia,  o  kto� rym  mowa  powyz=ej  jeśt
warunkiem dokonania przez Udzielającego zamo� wienie zapłaty za dany mieśiąc.
3. Termin wypłaty wynagrodzenia, o kto� rym mowa w uśt. 1 oraz, okreś�la śię na dzien�  30-go
kaz=dego  kolejnego  mieśiąca,  a  jeś� li  ten  dzien�  nie  jeśt  dniem  roboczym  -  wypłata  naśtąpi  w
pierwśzym dniu roboczym po tej dacie.
Fakturę  za  wykonaną  uśługę  nalez=y  złoz=yc�  w  Dziale  Spraw  Pracowniczych  i  Płac  do  7-  go
naśtępnego  mieśiąca,  co  jeśt  warunkiem  wypłaty  w  dniu  30  -go  danego  mieśiąca  (pod
warunkiem,  z=e  faktura  zośtanie  wyśtawiona  bezbłędnie).  Złoz=enie  prawidłowo  wyśtawionej
faktury po 7 dniu naśtępnego mieśiąca śkutkowac�  będzie wypłatą wynagrodzenia 30-go dnia
kolejnego mieśiąca.
W przypadku  złoz=enia  nieprawidłowo wyśtawionej  faktury,  termin płatnoś�ci  wynagrodzenia
liczy  śię  od  dnia  złoz=enia  prawidłowo  wyśtawionej  faktury  korygującej  lub  śtośownego
oś�wiadczenia,  co do przyczyn wyśtąpienia ro� z=nic  pomiędzy wśkazaną w umowie a faktyczną
iloś�cią przepracowanych godzin, zaakceptowaną przez Pielęgniarkę Oddziałową/Koordynującą
w  śpośo� b  analogiczny,  tj.  złoz=enie  prawidłowej  faktury  korygującej/zaakceptowanego
oś�wiadczenia  do  7-go  dnia  mieśiąca  jeśt  warunkiem  wypłaty  w  dniu  30-go  tego  mieśiąca.
Złoz=enie faktury korygującej/oś�wiadczenia po 7 dniu mieśiąca śkutkuje wypłatą wynagrodzenia
30-go dnia mieśiąca naśtępnego.

4.  Do faktury  Przyjmujący  Zamo� wienie  zobowiązany  jeśt  dołączyc�  wykaz  godzin,  w kto� rych
ś�wiadczył uśługi, potwierdzony przez Pielęgniarkę Oddziałową/Koordynują, kto� ra jednocześ�nie
śtwierdza prawidłowe i bez zaśtrzez=en�  ś�wiadczenie uśług w zakreśie ratownictwa medycznego
w okreśie objętym wykazem.

5. Płatnoś�c�, o kto� rej mowa w uśt.1 powyz=ej zośtanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
wśkazany  przez  Przyjmującego  zamo� wienie.  Za  datę  zapłaty  przyjmuje  śię  datę  obciąz=enia
rachunku bankowego Udzielającego zamo� wienia.
6. W przypadku opo� z�nienia płatnoś�ci, o kto� rej mowa w uśt.1 powyz=ej, Przyjmujący zamo� wienie
ma prawo naliczania odśetek uśtawowych.
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Postanowienia kon� cowe.
§ 15.

Umowę zawiera śię na czaś okreś�lony od dnia ……………….do dnia ………………………...r.

§ 16.
1.  Jeś� li  w  toku  wykonywania  umowy  wyśtąpią  okolicznoś�ci,  kto� rych  Strony  nie  mogły
przewidziec�  przy  jej  zawieraniu,  okolicznoś�ci  te  będą  podśtawą  do  wyśtąpienia  śtron  o
renegocjację warunko� w umowy lub śkro� cenia czaśu jej obowiązywania. 
2.  Niewaz=na  jeśt  zmiana  pośtanowien�  zawartej  umowy  niekorzyśtnych  dla  Udzielającego
zamo� wienia,  jez=eli  przy ich uwzględnieniu zachodziłaby koniecznoś�c�  zmiany treś�ci  oferty,  na
podśtawie  kto� rej  dokonano  wyboru  Przyjmującego  zamo� wienie,  chyba  z=e  koniecznoś�c�
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoś�ci, kto� rych nie moz=na było przewidziec� w chwili
zawarcia umowy.

§ 17.
1. Umowa moz=e byc� rozwiązana przez kaz=dą ze śtron z zachowaniem 14 dniowego okreśu
wypowiedzenia dokonanego z zachowaniem formy piśemnej.
2. Udzielający zamo� wienie moz=e rozwiązac� umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia,
w razie iśtotnego naruśzenia przez Przyjmującego zamo� wienie pośtanowien�  niniejśzej umowy a
w śzczego� lnoś�ci:
a) ograniczenia dośtępnoś�ci ś�wiadczenia uśług w zakreśie ratownictwa medycznego, zawęz=ania
ich zakreśu lub ich nieodpowiedniej jakoś�ci;
b) utraty przez Przyjmującego zamo� wienie uprawnien�  do wykonywania zawodu;
c) popełnienia w czaśie trwania umowy prześtępśtwa, kto� re uniemoz= liwia dalśze ś�wiadczenie
uśług w zakreśie ratownictwa medycznego;
d)  nieprawidłowoś�ci  w  rozliczaniu  śię  za  ś�wiadczone  uśługi  w  zakreśie  ratownictwa
medycznego;
e)  przerwy  w  realizacji  ś�wiadczenia  uśług  w  zakreśie  ratownictwa  medycznego,
uniemoz= liwiającej  wywiązywanie  śię  Przyjmującego  zamo� wienie  z  terminowego  i  pełnego
wykonywania zobowiązan�  wobec Udzielającego zamo� wienie;
f) uzaśadnionych śkarg pacjento� w.
3.  W przypadku  rozwiązania  umowy ze  śkutkiem natychmiaśtowym  z przyczyn lez=ących po
śtronie  Przyjmującego  zamo� wienie,  Przyjmujący  zamo� wienie  zobowiązuje  śię  do  zapłaty
odśzkodowania  z  tytułu  utraty  przychodo� w  z  Narodowego  Funduśzu  Zdrowia  za
zakontraktowane, a nie wykonane uśługi w zakreśie ratownictwa medycznego oraz zapłaty kary
umownej w wyśokoś�ci ś�redniego wynagrodzenia za jeden mieśiąc, o kto� rym mowa w §14 
uśt.1-4.
4.  W  przypadku  nienalez=ytego  wykonywania  umowy  polegającego  w  śzczego� lnoś�ci  na
nieterminowej  realizacji  uśług  w  zakreśie  ratownictwa  medycznego,  nie  prześtrzegania
harmonogramu  ś�wiadczenia  uśług,  Udzielający  Zamo� wienie  ma  prawo  obciąz=enia
Przyjmującego zamo� wienie karą umowną w wyśokoś�ci 20% wynagrodzenia, o kto� rym mowa w
§14 uśt. 1-5 nalez=nego Przyjmującemu zamo� wienie za dany mieśiąc. Udzielający zamo� wienie ma
prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Przyjmującego zamo� wienie w przypadku nie
zapłacenia kary na podśtawie noty obciąz=eniowej doręczonej Przyjmującemu zamo� wienie.
5.  Udzielający  zamo� wienie  zaśtrzega  śobie  prawo  do  zmiany  umowy  w  przypadku
wprowadzenia  przez  uśtawodawcę  zmian  w  przepiśach  dotyczących  powśzechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, działalnoś�ci leczniczej i praw pacjenta, jez=eli zmiany w przepiśach
dotyczyc�  będą  śpraw  uregulowanych  w  niniejśzej  umowie,  a  takz=e  rozwiązania  umowy  bez
zachowania  okreśu  wypowiedzenia  w  przypadku  rozwiązania  kontraktu  z  Narodowym
Funduśzem Zdrowia w zakreśie dotyczącym przedmiotu umowy.
6. Udzielający zamo� wienie moz=e dochodzic� od Przyjmującego zamo� wienie odśzkodowania
na zaśadach ogo� lnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją śzko� d ponieśionych przez
Udzielającego zamo� wienie.

§ 18.
Zmiany w umowie wymagają formy piśemnej pod rygorem niewaz=noś�ci.
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§ 19.
W śprawach nieuregulowanych niniejśzą umową mają zaśtośowanie powśzechnie obowiązujące
przepiśy  prawa,  w  śzczego� lnoś�ci  przepiśy  cyt.  wyz=ej  uśtawy  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o
działalnoś�ci leczniczej i rozporządzen�  wykonawczych do niej, uśtawy z dnia 27 śierpnia 2004 r.
o ś�wiadczeniach opieki zdrowotnej finanśowanych ze ś�rodko� w publicznych, uśtawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta i wydanych na ich podśtawie przepiśo� w wykonawczych
oraz Kodekśu cywilnego.

§ 20.
Strony  zobowiązują  śię  rozwiązywac�  śpory  wynikające  z  realizacji  pośtanowien�  niniejśzej
umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między Stronami na tle realizacji
pośtanowien�  niniejśzej  umowy  właś�ciwy  będzie  śąd  powśzechny  dla  śiedziby  Udzielającego
zamo� wienie.

§ 21.
W razie rozwiązania niniejśzej umowy Przyjmujący zamo� wienie zobowiązany jeśt niezwłocznie
przekazac�  Udzielającemu  zamo� wienie  wśzelką  dokumentację  medyczną  oraz  wśzelkie  inne
dokumenty  jakie  śporządził,  zebrał,  opracował  lub  otrzymał  w  trakcie  trwania  umowy  w
związku z jej wykonywaniem

§ 22.
Umowę śporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 2 egz. dla Udzielającego Zamo� wienie 
 - 1 egz. dla Przyjmującego Zamo� wienie

..................................................  .................................................

Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienie

Oś�wiadczenie Przyjmującego zamówienie

Przyjmujący zamówienie oś�wiadcza, z=e jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu i nie
wnosi o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz nie wnosi o objęcie ubezpieczeniem
chorobowym z tytułu niniejszej umowy.

...............................................

Przyjmujący zamówienie
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