U M O W A nr .......................................
(Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz

na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie
przewozu osób dializowanych w Szpitalu Powiatowym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
PROJEKT

W dniu ........... 2011r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim ul. ks. Jana Bosko 5 zwanym dalej zamawiającym,
reprezentowanym przez:
........................................................
a firmą :
....................................................................................................
z siedzibą: ..................................................................................
zwaną dalej wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
zwanych dalej stronami.
Umowę, strony zawierają na okres od dnia 1 lipca 2011 r.do dnia 28 lutego
2013 r.
Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. z
późniejszymi zmianami Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 29
grudnia 2009 r. poz. 1778).

Strony ustalają co następuje:

§1
1.Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje obowiązki przewożenia
dializowanych pacjentów z miejsca zamieszkania do oddziału dializ Szpitala
Powiatowego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Jana Bosko 5 i z
powrotem do miejsca zamieszkania po wykonaniu dializy, przez 6 dni w
tygodniu (oprócz niedziel).

2.Wykonawca oświadcza, że usługę realizować będzie własnym personelem i
własnymi środkami transportu z uwzględnieniem wymagań posiadania stałej
łączności telefonicznej pomiędzy środkami transportu a jednostką
zamawiającego.
§2
1.W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi
codziennie oprócz niedziel, polegającej na terminowym i bezpiecznym
dowożeniu i odwożeniu pacjentów dializowanych według aktualizowanych
harmonogramów uzgadnianych z zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się
do zintegrowania pacjentów zgodnie z miejscem ich zamieszkania,
minimalizując koszty usługi.
2.Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia o uzgodnionych porach,
pojazdów do przewożenia dializowanych pacjentów
3.Transportu dializowanych pacjentów w zakresie zabrania pacjenta z domu w
miejscu zamieszkania, dowiezienia do szpitala w Sokołowie P., doprowadzenia
do pokoju socjalnego stacji dializ, zabranie po wykonaniu dializy do pojazdu,
przewiezienie do miejsca zamieszkania i odprowadzenie do drzwi domu; czas
oczekiwania pacjenta na transport po wykonaniu dializy nie będzie dłuższy niż
1 godzina. W przypadku przewożenia osób niepełnosprawnych na noszach lub
na wózku inwalidzkim zleceniobiorca zabezpiecza pomoc drugiej osoby(oprócz
kierowcy pojazdu).
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie ewentualnej pierwszej pomocy
przedlekarskiej w przypadku zasłabnięcia pacjenta a w razie potrzeby wezwanie
pomocy lekarskiej.
5.W przypadku choroby lub urlopu kierowcy wykonawca zapewnienia
zastępstwa.
6. W przypadku awarii pojazdu wykonawca zapewnia na czas jej usunięcia
pojazd zastępczy.
7.Wykonawca zapewnienia łączności pojazdów z dyspozytorem SPZOZ
Sokołow Podl.
8.Wykonawca jest zobowiązany do regularnego mycia, sprzątania i dezynfekcji
wnętrza pojazdów.
9.Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyposażenia pojazdów (środków
transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na swój koszt.
10. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych,
wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia dializowanych pacjentów w jak
najkrótszym czasie w stosunku do aktualnego harmonogramu.

§3
1.Wykonawca oświadcza, że zatrudnia kierowców spełniających wszystkie
wymagane przepisami kryteria. Kserokopie uprawnień kierowców zawiera
załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2.Wykonawca oświadcza, że do przewożenia osób dializowanych przeznacza
następujące pojazdy:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Wymienione pojazdy są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
(w tym również osoby w pozycji leżącej), posiadają świadectwa
homologacji, nie są starsze niż .... lat, są sprawne technicznie, mają
aktualne badania techniczne, oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC i
NW. W załączeniu do umowy kopie polis ubezpieczeniowych.
3.Do kontaktów z wykonawcą w zakresie wykonywania usług określonych
w niniejszej umowie zamawiający upoważnia ……………………………….
W zakres upoważnienia wchodzi bieżąca kontrola wykonywania usługi,
ustalanie harmonogramów, rozliczanie kart drogowych, nadzór nad
rzetelnością i prawidłową ilością wykonywanych przewozów.
§4
1.Wykonawca przy świadczeniu usług objętych niniejsza umową ponosi
wyłączną odpowiedzialność za ich jakość.
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody zamawiającego, jak i
osób trzecich spowodowane czynnościami podejmowanymi przez pracowników
wykonawcy, lub w wyniku ich bezczynności.
3.Należności z tytułu poniesionych strat prze zamawiającego mogą być
potrącane z należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
4.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia i
danych personalnych przewożonych osób.
§ 5.
1.Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ...............
brutto z a 1 km faktycznie przebytej trasy.
...........................................................................................................................
2.Przewidywana wartość usługi w okresie obowiązywania umowy wynosi:
iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1km x 390 00 km (19 500 km x 20
miesięcy), tj................................................................................

2.Rozliczanie wykonywanych usług nastąpi w okresach miesięcznych na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawcą na konto zamawiającego
w...........................................................................................................................
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi zatwierdzony
przez zamawiającego. Załącznikiem do protokółu będą karty drogowe
zawierające ilość przejechanych kilometrów, nazwisko kierowcy i numer
rejestracyjny pojazdu.
Termin płatności faktur – 30 dni od daty wystawienia.
3.Wynagrodzenie określone w pkt.1 będzie obowiązywał w okresie trwania
umowy. Dopuszcza się zmianę umowy tylko w przypadku zmiany urzędowej
stawki podatku VAT.

§ 6.
1. W przypadku niewykonywania usługi wykonawca jest zobowiązany do
zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł z a każdy dzień.
W przypadku niewykonywaniu usługi powyżej 6 dni, zamawiający może
odstąpić od umowy nie zwalniając wykonawcy od zapłaty kary umownej
do czasu zawarcia nowej umowy.
2.Zamawiajacy zastrzega sobie, że w przypadku niewykonywania przez
wykonawcę usługi bez względu na przyczynę, może zlecić wykonanie usługi
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku
nienależytego wykonywania umowy przez wykonawcę..
Przez nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć: nieprzestrzeganie
zobowiązań zawartych w §2 umowy, wykorzystywanie do przewożenia osób
dializowanych pojazdów niesprawnych technicznie, nieposiadanie aktualnych
polis ubezpieczeniowych OC i NW.
4.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Mazowiecki
Oddział NFZ lub Prezes NFZ ogłosi inne zasady lub zmieni obowiązujące
regulacje dotyczące realizacji świadczenia usługi medycznej hemodializy.
5.Zamawiajacy może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisywania
umowy (art. 145 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

§7
1.Warunkiem odstąpienie od umowy jest jej wypowiedzenie w okresie
3-miesięcznym z zakończeniem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności
3.Ewentualne spory wynikłe w związku wykonywaniem umowy, po uprzednim
wyczerpaniu ich ugodowego załatwienia, rozstrzygane będą przez Sąd
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim.
§ 8.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:
..................................

Wykonawca:
............................................

