UMOWA
zawarta w dniu 31.03.2021 roku pomiędzy
Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego
7 reprezentowaną przez:
Dyrektora Andrzeja Szmita zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia
a ……………………………………
zwanym w dalszej części Przyjmującym zamówienie wpisanym do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej
jako działalność gospodarcza
strony zawierają umowę następującej treści:
§1.
Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienia przyjmuje obowiązek świadczenia usług ratownika
medycznego w zespołach ratownictwa medycznego Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
§2.
Przedmiotem umowy pomiędzy stronami są świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa oraz opieki nad
pacjentem w trakcie transportu w zespołach ratownictwa medycznego.
§3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia świadczeń wynikających z konieczności ratowania
życia lub zdrowia pacjenta zgodnie z art.11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym oraz podejmowania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez
ratownika medycznego.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług objętych niniejszą umową:
1.w dniach i godzinach nie będących stałymi w danym miesiącu i całym roku rozliczeniowym wynikającym
z potrzeb Udzielającego zamówienia,
2. w miejscach, które są określone jako „miejsce zgłoszenia"
3. w przypadkach nagłych, w których Udzielający zamówienia powziął wiadomość o konieczności
zabezpieczenia świadczeń medycznych może zobowiązać Przyjmującego zamówienie do natychmiastowej
gotowości świadczenia usługi.
§ 5.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1. przestrzegania zasad i porządku wewnętrznego SPWSPR
2. przestrzegania zasad współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Udzielającego
zamówienia oraz pracowników SPWSPR,
3. używania odzieży ochronnej zgodnej ze wskazaniem Udzielającego zamówienia.
4. bezwzględnego przestrzegania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku
w sprawie rodzajów, zakresu i worów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania a także zarządzeń
i regulacji w zakresie dokumentacji administracyjnej i medycznej SPWSPR pod groźbą natychmiastowego
rozwiązania umowy w przypadku celowego naruszenia w/w obowiązku.
5. uzupełniania dokumentacji ewidencyjnej wykorzystywanej przez Udzielającego zamówienia w sposób
kompletny, czytelny i rzetelny.
6. do szczególnej dbałości o powierzone mienie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty oddanego do
użytkowania sprzętu technicznego i medycznego Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami
odtworzenia stanu pierwotnego do zakupu nowego sprzętu włącznie.
7. informowania o stanie technicznym powierzonego pojazdu, a w przypadku występujących defektów
natychmiastowego powiadomienia o tym Udzielającego zamówienia,
8 w przypadku używania pojazdu w sposób nieumiejętny i lub bez dbałości o jego stan techniczny, który ulegnie
zniszczeniu wskutek nie poinformowania o zaistniałym defekcie, zostanie naprawiony ze środków Przyjmującego
zlecenie w czasie najkrótszym, jaki jest konieczny do odtworzenia stanu sprzed zaistnienia szkody,
9. sprzątania ambulansu wg obowiązującej procedury.
§6
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje do wiadomości że:
1. ponosi materialna odpowiedzialność za powierzony ambulans i materiały eksploatacyjne,
2. zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą zgodnie z jego możliwościami technicznymi,
3. zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych i ich eksploatacji, tankować ambulans na stacji benzynowej wskazanej przez Udzielającego
Zamówienia oraz czytelnie wypełniać karty drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. znane mu są skutki prawne następstw za nieprzestrzeganie w/w przepisów i obowiązków.
5. w okresie zimowym zobowiązany jest do odśnieżania placu manewrowego celem utrzymania mobilności
zespołów ratownictwa medycznego i T,
6. gotowy jest do świadczenia usług zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia,
7. stawia się do pracy 15 minut przed rozpoczęciem dyżuru,
8. zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczeń objętych niniejszą
umową oraz za powierzone mienie.
9. zobowiązany jest przedstawiać aktualne badana lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody wynikające z nienależytej eksploatacji powierzonego sprzętu,
pomieszczeń oraz innych użytkowanych środków i materiałów.

§8
1.Strony ustalają, iż okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy.
2.Płatności na rzecz Przyjmującego Zamówienie wynikające z niniejszej umowy, dokonywane będą przelewem na
rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie - na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przedłożonej
Udzielającemu Zamówienie – w terminie 3 dni roboczych od jej przedłożenia.
3. Za dzień dokonania płatności, o której mowa w ust. 2, uznaje się dzień zejścia środków
z rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie.
4. Fakturę należy złożyć po upływie okresu rozliczeniowego - wraz z wykazem czasu wykonywania usług począwszy od 2-go dnia roboczego następującego po miesiącu objętym obowiązkiem obciążenia fakturą w ciągu
3 dni roboczych.
§9
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 01.04.2021r. do 31.12.2021r. z zastrzeżeniem § 9 punktu
2.3 oraz § 10.
2.1. Przyjmujący zamówienie świadczy usługi wg stawki ……………..zł za godzinę w zespołach ratownictwa
medycznego oraz ………………….zł w transporcie medycznym.
2.2. W przypadku stwierdzenia niedbałego wykonania kontraktu Przyjmującemu zamówienie zostanie ograniczona
ilość godzin umownych lub rozwiązana umowa w trybie natychmiastowym.
2.3. Przyjmujący zamówienie otrzyma miesięczną kwotę stanowiącą procentowy udział przepracowanych godzin
w danym miesiącu w stosunku do etatu (wg uśrednionej liczby godzin etatowych w 2021 roku 159,17 godzin) z
1.600,00zł.
2.3.1. Dodatek, o którym mowa w § 9 punkt 2.3 przysługuje na czas określony, tj. na czas obowiązywania umowy
z NFZ na powyższe środki.
3. Przyjmujący zamówienie może otrzymać dodatkowe środki do każdej wypracowanej godziny po otrzymaniu
pozytywnej oceny wywiązywania się z obowiązków zawartych w § 5 w sytuacji, jeżeli Udzielający zamówienie
uzna, że jego sytuacja finansowa umożliwia wypłatę na rzecz Przyjmującego zamówienie tego dodatku.
4.Czas przepracowany na dyżurach w dniach świątecznych: Wigilia (godz.19.00 - 7.00); pierwszy i drugi dzień Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (godz. 7.00-7.00); Sylwester (godz.19.00 – 7.00), Nowy Rok (7.00-7.00) będą
opłacane wg stawki zwiększonej o 100%.
5.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń medycznych w wysokości …………………..
godzin średniotygodniowo w rozliczeniu rocznym. (około 240 godzin miesięcznie).
§ 10
1. Przyjmujący zamówienie otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 100% za świadczenie usług
ratownika medycznego w ZRM na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 roku nie więcej
niż 15.000 zł.
2. Limit 15.000 zł odnosi się do wysokości świadczenia dodatkowego brutto wypłacanego w danym podmiocie
leczniczym. W przypadku więc uprawnienia do świadczenia dodatkowego wynikającego z więcej niż jednego
stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną z danym podmiotem leczniczym limit wysokości świadczenia
dodatkowego nie ulega podwyższeniu (zwielokrotnieniu).
3. Dodatkowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 10 przysługuje na czas określony, tj. na czas
obowiązywania umowy z NFZ na powyższe środki.
§ 11.
Umowa ulega rozwiązaniu:
1.z upływem terminu określonego w § 9 pkt 1,
2. gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności a które uniemożliwiają dalsze
wykonywanie umowy,
3. w drodze pisemnego powiadomienia strony z podaniem przyczyn rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
4. w przypadku nie przedłużenia kontraktu z NFZ.
§12.
1.Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym gdy:
a) jedna ze stron rażąco narusza postanowienia umowy,
b) jakość świadczeń jest zła,
c) wypłaty za świadczenia są nieterminowe.
2. Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie
tajemnicy wysokości stawki wynikającej z zapisu § 9 pkt 2.1 oraz 3.
3. Rozwiązanie umowy skutkuje na drugi dzień po pisemnym oświadczeniu woli Strony.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego
zamówienia.
§ 13.
Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

