Numer sprawy ZP/62/2017

Wzór umowy

Umowa stanowiąca wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/62/2017
- podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych
przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Załącznik Nr 4 do SIWZ

zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2017 r. pomiędzy:

Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………………….
a
.............................................................................................................
/nazwa firmy/ imię i nazwisko właściciela, adres/
wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą _______________________ NIP
________________, REGON: _______________________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………………….
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2.

1.
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§1
Zakres usług
Przedmiotem umowy jest usługa transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP” (kod CPV zamówienia 60000000-8 –
usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)), zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych ZP/62/2017
oraz z treścią oferty Wykonawcy.
§2
Warunki świadczenia usługi
Usługa określona w § 1 będzie świadczona sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia następującego po dniu zawarcia
umowy.
Usługa będzie świadczona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na indywidualne zgłoszenia, według potrzeb Zamawiającego, do
miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Usługa transportu sanitarnego obejmuje:
a. Całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, we
wszystkie dni tygodnia, także niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego.
b. Maksymalny czas dojazdu do Zamawiającego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zlecenia na transport
sanitarny nie może przekroczyć ………………… minut (maksimum 120 min – Pakiet nr 1 / 45 minut – Pakiet nr 2).
c. W sytuacjach nagłych „na cito” - maksymalny czas dojazdu do Zamawiającego od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego zlecenia na transport sanitarny nie może przekroczyć 60 min – Pakiet nr 1 / 20 minut – Pakiet nr 2.
W przypadku zlecenia „na cito” Wykonawca informuje Zamawiającego o przewidywanym czasie realizacji przyjętego
zgłoszenia.
d. W przypadku zleceń planowanych Wykonawca podstawia środek transportu na czas wskazany w Zleceniu.
Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego w następującym zakresie:
a. Usługę wykonuje podmiot uprawniony zgodnie z przepisami prawa.
b. Usługa jest wykonywana przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz uprawnienia do pełnienia
powierzonych obowiązków. [Osoby świadczące usługę przy transporcie odpowiadającym standardowi specjalistycznego
zespołu ratownictwa medycznego posiadają kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o świadczeniach
gwarantowanych z zakresu szpitalnego oraz zgodne z obowiązującymi standardami określonymi przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. *dotyczy Pakietu nr 1]. Osoby świadczą usługę w odzieży ochronnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami
prawa. Koszt utrzymania odzieży ochronnej w należytym stanie pokrywa Wykonawca i jest wliczony w cenę oferty.
Pracownicy Wykonawcy w trakcie świadczenia usługi zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów.
c. Zespoły wykonujące przewozy nie mogą należeć do Systemu Ratownictwa Medycznego.
Środki transportu Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego w następującym zakresie:
a. Środki transportu Wykonawcy winny spełniać wymagania sanitarne oraz techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008 [(dla środków transportu
odpowiadających standardowi specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego)*dotyczy Pakietu nr 1], być
oznakowane, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz być przystosowane do potrzeb ochrony zdrowia, w tym być
wyposażone w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Wykonawca posiada wymagane prawem zezwolenia na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w
ruchu drogowym - zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. dla
pojazdów wykonujących usługę dla Zamawiającego.
c. W przypadku transportu osób niepełnosprawnych z wózkiem inwalidzkim Wykonawca musi dysponować odpowiednio
przystosowanymi środkami transportu.
d. Środki transportu muszą być poddawane udokumentowanej, okresowej dezynfekcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wglądu do książeczki dezynfekcji na każde żądanie Zamawiającego.
e. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojazdów w należytej czystości (zewnętrznej i wewnętrznej), w ciągłej
sprawności technicznej, posiadających ważne przeglądy techniczne i ubezpieczonych w zakresie OC i NW.
f. Temperatura wewnętrzna środka transportu winna być przystosowana do przewozu pacjentów.
g. [Krew i jej składniki winny być transportowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych z kontrolowaną
temperaturą oraz poddawane walidacji dwa razy w roku za pomocą elektronicznego rejestratora temperatur
w temperaturze odpowiedniej dla danego składnika. Za dopuszczalną przyjmuje się temperaturę:
i. Od 2oC do 10oC przy transporcie KKCZ (Koncentrat Krwinek Czerwonych)
ii. Od 20oC do 24oC przy transporcie KKP (Koncentrat Krwinek Płytkowych)
iii. Nie wyższą niż -18oC przy transporcie FFP (osocze świeżo mrożone) i krioprecypitatu (mrożony)*dotyczy Pakietu nr
2]
h. [Transport musi odbywać się w specjalnych samochodach-chłodniach lub zwykłych samochodach wyposażonych w
transportową lodówkę zasilaną elektrycznie albo w kontener z izolacją wypełniony wkładami chłodzącymi. Warunki
transportowe zapewnia Wykonawca. *dotyczy Pakietu nr 2]
i. [Pracownicy Wykonawcy dokonujący transportu krwi i jej składników zostaną przeszkoleni przez Zamawiającego
w siedzibie ICZMP w zakresie warunków wymienionych w § 2 punkcie g, przed rozpoczęciem świadczenia usługi. *dotyczy
Pakietu nr 2]
j. Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość środków transportu dla zabezpieczenia należytego wykonania usługi.
Minimalna liczba środków transportu:
- 1 środek transportu odpowiadający standardowi Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego – zespół typu „S”,
*dotyczy Pakietu nr 1]
- 2 środki transportu dla zapewnienia transportu sanitarnego – przewóz pacjentów, materiału na badania, przewóz krwi.
*dotyczy Pakietu nr 2]
Jeżeli wskazana powyżej liczba nie zapewni należytej realizacji usługi przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do
zwiększenia liczby środków transportu do ilości zapewniającej należyte wykonanie usługi.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu czynności transportu sanitarnego
składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez
nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy.
Uwzględniając zapis ust. 6, Zamawiający wymaga, aby:
a. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usługi dostarczył Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych
do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b. Wykaz był aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych w terminie 7 dni od zaistnienia
zmiany, a usługa była faktycznie wykonywana przez osoby wymienione w wykazie.
§3
Zlecenie na transport sanitarny
Usługa będzie świadczona na podstawie Zlecenia na transport sanitarny, wystawionego przez Jednostkę kierującą
Zamawiającego. Wzory zleceń stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stałą, niezawodną, całodobową łączność z Jednostką Wykonawcy odpowiedzialną za
przyjmowanie zleceń. Kierowcy pojazdów zatrudnieni przez Wykonawcę winni być wyposażeni w środki łączności
bezprzewodowej.
Zamawiający zgłasza Wykonawcy zapotrzebowanie na transport sanitarny następująco:
a. Telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego na nr telefonu Wykonawcy
tel.……………………………………….
b. Zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone pisemnym Zleceniem na transport sanitarny, o którym mowa w ust. 1,
przekazanym pracownikowi Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przewozu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 bez ponoszenia dodatkowych kosztów
ze strony Zamawiającego.
Zlecenie na transport sanitarny winno być wypełnione czytelnie, zawierać wszystkie wymagane dane, rodzaj środka
transportu, pieczątkę Zamawiającego oraz pieczątkę i podpis lekarza/osoby zlecającej przewóz.
[W przypadku transportu pacjentów niewymagających transportu typu specjalistycznego, *dot. Pakietu nr 1], dopuszcza się
łączenie przewozów. W przypadku wykonywania kilku Zleceń Zamawiającego podczas jednego przewozu (w szczególności
jednoczesny przewóz kilku pacjentów [lub pacjenta i materiału do badań *dot. Pakietu nr 2]) Wykonawca zobowiązany jest do
rozliczenia wykonania usługi jako jednego przewozu.
Wystawione przez Zamawiającego pisemne Zlecenie na transport sanitarny stanowi podstawę do sporządzenia Zestawienia
wykonanych przewozów, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów, o których mowa w ust. 1 i 7 na etapie realizacji umowy.
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§4
Szczegółowy opis wykonania usługi
Wykonawca odbiera pacjentów[/materiał *dot. Pakietu nr 2] z Izby Przyjęć A lub B, w szczególnych przypadkach z Oddziału
szpitalnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w transporcie pielęgniarki i/lub lekarza ze strony Zamawiającego, jeżeli zajdzie
taka konieczność.
Przewozy świadczone na terenie Zamawiającego, to znaczy z jednego budynku Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
do innego budynku (transport wewnętrzny) wykonywane będą za 30% stawki wynikającej z Formularza Cenowego dla danego
typu transportu, który zostanie zamówiony w ramach transportu wewnętrznego.
Wykonawca, odpowiada podczas wykonania usługi za przewożone osoby[/materiał *dot. Pakietu nr 2] przez cały czas trwania
usługi i zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz
właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych materiałów.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z wymogami NFZ, terminowo, z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania,
rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy pacjentowi, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w trakcie
świadczenia usługi do udzielenia pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej.
Przewozy pacjentów do domu winny być wykonywane nie później niż do godz. 21.00.
Wykonawca zapewnia środek transportu zamiennego, na wypadek awarii pojazdu używanego w trakcie świadczenia usługi, dla
zapewnienia ciągłości świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Transport winien odbywać się optymalną, najkrótszą trasą przejazdu.
Za przebieg kilometrów związany z wykonywaniem usług uznawany będzie przebieg kilometrów od miejsca podstawienia
środka transportu do miejsca docelowego przewozu. Pozostały przebieg kilometrów nie może obciążać Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej, zgodnej ze stanem faktycznym, dokumentacji z wykonywania usługi
(karty drogowej) oraz do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa.
Kierowca zobowiązany jest do okazania odczytu licznika i zapisów dokumentacji (karty drogowej) na każde żądanie
Zamawiającego.
Wykonawca nie może łączyć zleceń Zamawiającego ze zleceniami osób trzecich.
§5
Wynagrodzenie
Za faktyczne wykonanie usługi objętej niniejszą umową Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie ustalane według
stawek określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy wynosi ……………………………… PLN /słownie:
……………………………… PLN/.
Podana w ust. 2 wartość usługi nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według
właściwej stawki, do ustalonej w fakturze ceny.
Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów określonych w §12.
W dniu podpisania umowy wynagrodzenie określone w ust. 2 z podatkiem VAT wynosi …………………………………….………. PLN
/słownie: ………………………………………………………………………………………………………. /.
§6
Warunki płatności
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Rozlicznie usługi będzie następowało na podstawie Zestawienia wykonanych przewozów, sporządzonego przez Wykonawcę
na podstawie wystawionych przez Zamawiającego pisemnych Zleceń na transport sanitarny oraz zapisów dokumentacji
wykonawcy (kart drogowych), o których mowa w § 3 niniejszej umowy.
Wykonawca za wykonane usługi, wyszczególnione w Zestawieniu wykonanych przewozów, wystawia fakturę VAT, którą
dostarcza Zamawiającemu nie później niż do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wraz z Zestawieniem wykonanych
przewozów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w wystawione przez Zamawiającego Zlecenia na transport sanitarny.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury
wraz z Zestawieniem wykonanych przewozów.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca___________________________.1
§7
Warunki ubezpieczenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usługi.
Wykonawca potwierdza, że został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie niższej niż
400 000,00 PLN.
Wykonawca oświadcza, że Polisa OC Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność cywilną: kontraktową i deliktową.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii polisy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczenia OC, z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, o sumie
gwarancyjnej nie niższej niż określona w ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu jednego okresu ubezpieczenia.
W przypadku zawarcia nowej polisy lub jej odnowienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedłoży uwierzytelniona kopię nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej OC w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

1

Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ
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§8
Zasady Kontroli
Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej przez:
a. Zamawiającego, w szczególności sposobu i zakresu udzielania usług, w tym również do okazania na każde żądanie
Zamawiającego zleceń na transport sanitarny, o których mowa w § 3 niniejszej umowy oraz kart drogowych, o których
mowa w § 4 ust. 11 niniejszej umowy.
b. Oddziału Funduszu (NFZ) na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy o udzielanie świadczeń
zdrowotnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości.

§9
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
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§ 10
Kary umowne
Kary umowne nie zwalniają z odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 5, w przypadku:
a. wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy;
b. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:
a. 50,00 PLN za każde rozpoczęte 15 min opóźnienia w stosunku do czasu, o którym mowa w § 2 ust. 3b lub 3d,
b. 100,00 PLN za każde rozpoczęte 10 min opóźnienia w stosunku do czasu, o którym mowa w § 2 ust. 3c,
W przypadku podstawienia środka transportu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie lub niezgodnego
z treścią zlecenia na transport sanitarny Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary za opóźnienie do
czasu podstawienia wymaganego środka transportu.
W przypadku opóźnienia, które przekroczy 30 min w stosunku do czasu, o którym mowa w § 2 ust. 3b lub 3c lub 3d
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania innego transportu na koszt Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia
kar umownych.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w przypadku nie przedstawienia lub nie zaktualizowania wykazu, o którym mowa w § 2 ust. 7, w terminach określonych w § 2
ust. 7 niniejszej umowy.

§ 11
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszył
postanowienia niniejszej umowy, w szczególności:
1. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej OC;
2. W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji określonej w § 10 ust. 3 lub 4 lub 5 (w okresie 12 m-cy).

1.

2.

§ 12
Zmiany umowy
Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących
sytuacjach:
a. zmiany danych organizacyjnych i kontaktowych;
b. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi;
c. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
d. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
e. zmiany adresu siedziby firmy i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
f. zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
g. niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania
umowy;
h. w przypadku wyczerpania ilości z danej pozycji (wskazanej w formularzu cenowym), dopuszcza się zmianę umowy
polegającą na zwiększeniu ilości w wyczerpanej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości w innej pozycji, przy
zachowaniu zaoferowanych w postępowaniu cen. Zmiana taka nie może spowodować zwiększenia kwoty określonej w § 5
ust. 2 umowy.
i. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w zakresie określonym w § 2
ust. 1.
j. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt i mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia Zamawiającemu szczegółowego
zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności ilości osób
wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich
ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiększenia wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane
w ust. 1 pkt i. Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt i następuje na wniosek Wykonawcy
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w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu
zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiany, o których mowa w ust. 1
pkt i będące podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia, weszły w życie.
3. W przypadku niezrealizowania ilościowego umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, strony dopuszczają możliwość
przedłużenia terminu wykonania umowy każdorazowo o maksimum 3 miesiące. W takim wypadku ogólna wartość określona w
§ 5 ust. 2 umowy nie może ulec zmianie podobnie jak ceny jednostkowe netto – za wyjątkiem zapisów wynikających z ust. 1
pkt i i ust. 2.
4. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych pozycji określonych w formularzu cenowym uzależniony jest od potrzeb
wynikających z działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych pozycji
w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu cenowym, przy czym suma wartości
zrealizowanych nie może przekroczyć kwoty określonej w § 5 ust. 2 umowy.
5. Skorzystanie z prawa Zamawiającego określonego w ust. 4 nie jest obligatoryjne, nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie
Zamawiającego, zatwierdzone przez Dyrekcję Instytutu, o skorzystaniu z niniejszego prawa, dołączone do zlecenia, o którym
mowa w §3 ust. 1, złożonego po wyczerpaniu się ilości z danej pozycji określające ilość, z której zakupu Zamawiający
rezygnuje oraz ilość, którą Zamawiający zamawia ponad ilość wskazaną w Formularzu cenowym, odrębnie dla każdej Pozycji,
w której następuje zmiana. Wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie wynikające z prawa określonego w ust. 4 na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 13
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 10.
2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiejkolwiek usługi będącej
przedmiotem umowy.
3. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie
żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a. nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b. nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c. nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d. nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową,
w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością,
Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub
adwokata,
4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych
lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
5. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie
adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie
przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy
podane przez Wykonawcę.
6. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z ważnych powodów z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia, w szczególności:
a. Gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego;
b. W przypadku powtarzającego się co najmniej trzykrotnie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości przy
świadczeniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny,
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie
uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz kodeksu
cywilnego.
10. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest…………... Osoba ta nie jest upoważniona
do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby
odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1. Formularz Cenowy - Załącznik nr 1 do umowy
2. Wzory Zleceń na transport sanitarny - Załącznik nr 2 do umowy
3. Wzór Zestawienia wykonanych przewozów - Załącznik nr 3 do umowy
za Zamawiającego
____________________________________

za Wykonawcę
_________________________________
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Załącznik nr 2 do umowy

Wzory Zleceń na transport sanitarny
dotyczy Pakietu nr 1, 2

dotyczy Pakietu nr 2
Samodzielna Sekcja
Serologii Transfuzjologicznej
ICZMP

Łódź, dn.

Zlecenie na transport zewnętrzny ICZMP
Przewóz preparatów krwi z RCKiK Łódź ul. Franciszkańska 25 do Samodzielnej Sekcji Serologii Transfuzjologicznej
ICZMP.
Przed wyjazdem z Sam. Sekcji Serologii Transfuzjologicznej należy odebrać:
 Zapotrzebowania do RCKiK
 Zlecenie na transport
Serolog wydający zlecenie

Transport dla Kliniki/Oddziału
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Załącznik nr 3 do umowy
Pieczęć Wykonawcy

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

Okres rozliczeniowy…………………………………………

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZEWOZÓW

Komórka
Lp. Data zlecająca
przewóz

Lekarz/
Miejsce
Osoba
rozpoczęcia
Punkt
zlecająca świadczenia przejazdowy
przewóz
usługi

Miejsce
zakończenia
świadczenia
usługi

Imię i Nazwisko
Pacjenta/
Rodzaj
Liczba
Rodzaj
transportu km./szt.
przewożonego
materiału

PESEL
Pacjenta

Zlecenie
Łączone
Nr Karty
ze
drogowej
zleceniem
nr

1

