
                                                       Umowa Nr........./2020                     (wzór) Załącznik nr 4 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 w zakresie transportu sanitarnego 

 

 

Zawarta w dniu ….................2020r. pomiędzy  

 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą w Myszkowie ul. 

Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, NIP 577 17 44 296, REGON 000306377,  

posiadającym wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000014051, reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora …................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

a: 
……………………………………….z siedzibą w…………………. ul………………., posiadająca 

NIP: ……………………………. oraz Regon: …………………………….., KRS: ………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………..zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w oparciu o art. 26 ustawy o 

działalności leczniczej Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z póź. zm. została zawarta umowa następującej 

treści:  

                                                                            §1 

 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów Zleceniodawcy t.j. Samodzielnego 

Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, 

stanowiące przedmiot niniejszej umowy .  

 

                                                                           §2 

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy:  

1) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  

2) przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz uprawnienia 

zapewniające prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy,  

3) przy użyciu odpowiednich środków transportu sanitarnego z wyposażeniem medycznym i innym, 

spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, 

4) przy użyciu środków transportu z wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Zleceniobiorca zapewnia realizację przedmiotu umowy środkami transportu sanitarnego 

posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne.  

 

                                                                          §3 

1. W ramach przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do pozostawienia w gotowości do 

stałego udzielania na rzecz Zleceniodawcy świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu 

sanitarnego. 

2.Zleceniobiorca zobowiązuje się podstawić Zleceniodawcy zamówiony zespół transportowy  

w dniu i czasie uprzednio zgłoszonym i uzgodnionym telefonicznie z Biurem Transportów 

Zleceniobiorcy - nr telefonu .................. 

3. Zgłoszenie i uzgodnienie o którym jest mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, winno być dokonane 

z 1 dniowym wyprzedzeniem. 



4. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadkach zgłoszenia transportu nagłego, tzn. bez wyczerpania 

trybu określonego w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu, realizował go będzie w miarę posiadania 

wolnych środków transportu sanitarnego.  

5. Z tytułu niezrealizowania przez Zleceniobiorcę transportu sanitarnego Zleceniodawcy nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.  

 

                                                                              §4 

 

1. Podstawą udzielania świadczeń objętych przedmiotem niniejszej umowy jest: pisemne zlecenie 

transportu wystawione przez lekarza zatrudnionego u Zleceniodawcy lub świadczącego usługi na 

jego rzecz na druku pod nazwą: „Pisemne zlecenie transportu chorego” stanowiącym Załącznik Nr 

1 do niniejszej umowy.  

2. Zlecenie transportu sanitarnego opatrzone winno być najmniej podpisem i pieczątką lekarza 

zlecającego transport oraz pieczęcią komórki organizacyjnej Zleceniodawcy.  

3. Zgłoszenie i uzgodnienie telefoniczne, o którym jest mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy 

potwierdzone i odnotowane zostanie w „ Pisemnym zleceniu na transport chorego” doręczonym 

pracownikowi Zleceniobiorcy przez rozpoczęciem realizacji transportu.  

 

                                                                          §5 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody powstałe w zawiązku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot Umowy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do kontynuowania umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia, na żądanie Zleceniodawcy, kopii polisy 

ubezpieczeniowej.  

 

                                                                         §6 

Zespół transportowy zobowiązany jest przekazać pacjenta osobiście pod opiekę osób 

odpowiedzialnych za pacjenta w miejscu docelowym transportu.  

 

                                                                        §7 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania świadczeń będących 

przedmiotem umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków n inne podmioty.  

 

                                                                        §8 

 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Zleceniobiorca będzie otrzymywał 

wynagrodzenie, wg poniższych stawek brutto: 

1) transport specjalistyczny-.............................................................................................. 

2) transport ratowniczy-..................................................................................................... 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu w 

przypadku wzrostu cen za transport sanitarny z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy.  

3. O zmianie cen Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę z miesięcznym wyprzedzeniem, a 

zmiana nastąpi w formie aneksu.  

 

                                                                        §9 

1. Należność za zrealizowane świadczenie transportu sanitarnego liczona będzie w niżej wskazany 

sposób: 

1) ilość km liczona od miejsca stacjonowania zespołu  transportowego Zleceniobiorcy 

tj.: ………………………………, tzn. ilość km dojazdu zespołu transportowego do miejsca 

podstawienia środka transportowego sanitarnego, wskazanego przez Zleceniodawcę zamówienia 



oraz ilość km powrotu zespołu transportowego z miejsca docelowego transportu do miejsca 

stacjonowania zespołu transportowego; 

2) ilość godzin pracy zespołu transportowego, tj. ilość godzin od momentu wyjazdu zespołu 

transportowego Zleceniobiorcy z miejsca stacjonowania do czasu jego powrotu do miejsca 

stacjonowania.  

2. Koszt użytych podczas realizacji transportu wyrobów medycznych i produktów leczniczych  

jest kosztem Zleceniobiorcy.  

                                                                      §10 

1. Za wykonanie świadczenia Zleceniobiorca będzie otrzymywał zapłatę po comiesięcznym 

wystawieniu faktury. Przez miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy.  

2. Do faktury Zleceniobiorca dołączy sprawozdanie z udzielonych świadczeń ( udzielnie do 

każdego rodzaju zespołu transportującego), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy.  

3. Zleceniobiorca wystawi fakturę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy.  

4. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę.  

5. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na konto bankowe Zleceniobiorcy 

nr …................................................................................................................................................. 

6. Za nieterminowe uregulowanie należności za realizację przedmiotu umowy Zleceniobiorcy 

przysługują odsetki ustawowe.  

                                                                     §11 

 

 

1. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (ryczałt) płatna będzie na podstawie faktur 

wpisanych przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu każdego miesiąca obowiązywania umowy.  

2. Faktury, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatne będą na konto wskazane w § 10 

ust. 5, w terminie do 30 dni od daty wystawienia danej faktury.  

 

                                                                     §12        

Zleceniobiorca oświadcza, iż podda się kontroli przez narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1793 ze zmian.) a także w innych właściwym 

Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz ze szczegółowych warunków postępowania w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ w szczegółowych materiałów 

informacyjnych z zakresu właściwego przedmiotu postępowania.  

 

                                                                      §13 

                                         KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

1) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, (34) 315-82-00 fax: (34) 313-73-

29.  

2) Z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych w SP ZOZ Myszków, można skontakto-

wać się kierując korespondencję na adres administratora wskazany w zdaniu pierwszym z 

dopiskiem „dane osobowe” lub bezpośrednio kierując korespondencję na adres poczty elek-

tronicznej iod@zozmyszkow.pl  

mailto:iod@zozmyszkow.pl


3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wyko-

nania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,  jak 

również w celu realizacji umowy związanej z realizacją ww. zadania oraz na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-

cego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów. 

4) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz przez 

okres wymagany przepisami prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy czas 

aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, któ-

rych administrator danych może być stroną. 

5) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym  

do przeprowadzania w SP ZOZ w Myszkowie, czynności kontrolnych i audytowych oraz 

podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również 

podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy 

powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

6) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy prze-

strzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych), żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ogranicze-

nia przetwarzania, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa.  

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

8) Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia. 

9) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do pań-

stw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

                                                                       §14 

 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia...................................................................... 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

niezrealizowania lub nienależytego realizowania umowy przez Zleceniobiorcę.  

4. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z płatnością należności za wykonany transport za co 

najmniej dwa okresy płatności.  

                                                                      §15 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji niniejszej umowy w Portalu Potencjału NFZ w 

terminie 4 dni od jej podpisania.  



                                                                      §16 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnie. 

2. W sprawach nie uregulowanych umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne przepisy prawne obejmujące przedmiot niniejszej umowy.  

 

                                                                     §17 

 

Ewentualne spory na tle realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia kierowane będą na drogę postępowania do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo 

dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

                                                                     §18   

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

      Zleceniobiorca:                                                                                       Zleceniodawca:           

 

 

 

 

……………………………                                                               ………………………………..                         


