UMOWA nr ...................../2011

Na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu lekarzy lub
pielęgniarek z nocnej i świątecznej pomocy medycznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl.
/Projekt umowy – załącznik do siwz z dnia 6.04.2011 r./

W dniu ............. 2011 w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Jana Bosko 5, zwanym dalej zamawiającym i
reprezentowanym przez :
...............................................................................................................
a firmą

.........................................................................................................................
zwaną dalej usługodawcą reprezentowaną przez:
................................................................................................................................
Umowę strony zawierają na okres do dnia 16 maja 2011r. do 30 czerwca 2012r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, strony ustalają:
§1
1. W ramach umowy usługodawca zobowiązuje się do wykonywania przewozów lekarzy
lub pielęgniarek na obszarze powiatu sokołowskiego w ramach nocnej i świątecznej
pomocy medycznej wzywanych do miejsca zamieszkania pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej.
2. Transport będzie realizowany samochodem osobowym typ.............w dni robocze w
godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta całodobowo od
8:00 do 8:00 dnia roboczego.
3. Kierowca i samochód będą w gotowości do jazdy w godzinach podanych w pkt. 2.
4. W przypadku awarii samochodu , usługodawca podstawi pojazd zastępczy o
podobnych parametrach użytkowych.
5. Usługodawca zapewni łączność z dyspozytorem zamawiającego w postaci telefonu
GSM.
6. Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych. Kierowca
samochodu zobowiązany jest do wstawienia w karcie trasy przejazdu oraz ilość
przejechanych kilometrów wg licznika pojazdu, dane te powinien potwierdzić
podpisem dysponent samochodu.

§2
1. Z tytułu wykonywania umowy usługodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w
wysokości 450 zł brutto za gotowość do transportu i ............... zł za 1 km przebytej
trasy potwierdzonej przez zamawiającego i nie ulegnie zmianie w okresie trwania
umowy.
2. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie faktury
wystawionej przez usługodawcę. Załącznikiem do faktury będą karty drogowe
zatwierdzone przez zamawiającego.
3.Termin płatności faktur będzie wynosił 30 dni licząc od daty wystawienia.
§3
1. Ustala się karę umowną w kwocie 1.000 zł płatną zamawiającemu za odstąpienie od
umowy z winy usługodawcy.
2. Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewłaściwej
realizacji umowy przez usługodawcę . tj. nieterminowego podstawiania samochodu,
odmowy podstawienia samochodu i inne.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku gdy Narodowy Fundusz
Zdrowia nie podpisze, lub nie przedłuży z SPZOZ w Sokołowie Podlaskim umowy na
świadczenie nocnej i świątecznej pomocy medycznej w roku 2012.
§4
Spory wynikłe z niewłaściwej realizacji umowy będzie rozstrzygać Sąd Gospodarczy w
Siedlcach.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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