
  

  

Załącznik nr 1   

  

Wzór umowy  

  

UMOWA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRASPORTU SANITARNEGO KRWI  

  

zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy:  

  

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka komandytowa z siedzibą 

w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000748980, NIP: 

7010859986, REGON: 381308576, reprezentowaną przez jedynego komplementariusza - NEO 

HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa 

Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000745284, REGON: 381031034, NIP: 7010842951, 

kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, którego reprezentuje:  

  

[]  

  

zwanym dalej  „Zamawiającym”   

  

__________________________________________________________________ wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  

_____________________________________  prowadzącym  działalność  gospodarczą 

jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer REGON: 

_________________,   

  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,   

  

reprezentowaną przez:  

  

..................................................................................... 

.....................................................................................  

[…]  

  

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. „Przeprowadzenie prac 

badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem 

operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu 

macicy” jest dofinansowywany w ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 



  

Poddziałanie. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”).  

  

Strony zgodnie postanawiają:  

  

§ 1  

  

1. Zamawiający oświadcza i zapewnia że:  

1) jest w pełni umocowany oraz uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, jak i 

wykonania zobowiązań z niej płynących,   

2) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza ani nie spowoduje naruszenia praw osób 

trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) jest w pełni umocowany oraz uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy jak i  

wykonania zobowiązań z niej płynących,   

2) posiada stosowne kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie oraz infrastrukturę niezbędne do 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,  

3) przez okres obowiązywania Umowy będzie stosował się w pełni do obowiązujących przepisów 

prawa oraz właściwych norm i standardów dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy.  

  

§ 2  

  

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 

na rzecz Zleceniodawcy usług medycznych z zakresu transportu sanitarnego krwi  (dalej: „Usługi”), 

z wykorzystaniem samochodów sanitarnych typu T spełniających normę  PN-EN 1789,  a w razie 

konieczności samochodami sanitarnymi (uprzywilejowanymi) posiadającymi zezwolenia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych.   

2. Szacowana liczba transportów w ramach Usług wynosi siedemdziesiąt (72). Wartość, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym ma charakter szacunkowy i w żadnym wypadku nie może być traktowana 

jako zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia Wykonawcy wszystkich szacowanych transportów. 

Wykonawca nie będzie zgłaszał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.  

3. Wykonawca oświadcza, że Usługi będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, które regulują lub będą regulować kwestie związane z transportem krwi.  

4. Usługa realizowana będzie przez siedem (7) dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę 

(także w dni ustawowo wolne od pracy) zarówno w tzw. trybie „planowym” jak i „na ratunek” („cito”). 

Tryb realizacji Usługi wskazuje Zamawiający.  

5. Środki transportu przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji Usługi będą spełniać wszystkie 

wymagania określone prawem.   

6. Co najmniej jeden ze środków transportu deklarowany przez Wykonawcę do realizacji Usługi musi 

był pojazdem uprzywilejowanym, a Wykonawca musi posiadać zezwolenie Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych zgodnie z ustawą z 

dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.  



  

7. Środki transportu przeznaczone do realizacji Usługi wyposażone będą w szczególności, w pojemniki 

transportowe umożliwiające utrzymanie podczas transportu temperatury wymaganej dla krwi zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią 

w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej 

składnikami.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usługi do siedziby Zamawiającego w trybie planowym w 

czasie maksymalnie do trzech (3) godzin licząc od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia  

(zlecenia), natomiast w trybie „ na ratunek” („cito”) niezwłocznie po telefonicznym przyjęciu zlecenia, 

nie później niż w ciągu sześćdziesięciu (60) minut. Przy czym Zamawiający gwarantuje iż w 

przypadku trybu „na ratunek” czas reakcji tj. zainicjowanie czynności transportowych nastąpi w ciągu 

trzydziestu (30) minut od chwili zgłoszenia.  

9. Usługa realizowana będzie na podstawie pisemnych (w tym wysyłanych pocztą elektroniczną na 

adres Wykonawcy wskazany w Umowie), jak również telefonicznych (w trybie „na ratunek”) zleceń 

przewozu wystawianych przez osoby upoważnione u Zamawiającego.   

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia personelu w liczbie zapewniającej należyte wykonanie 

niniejszej Umowy, w tym w szczególności całodobową dostępność dyspozytora do realizacji zgłoszeń 

telefonicznych. Numer telefonu Wykonawcy dla celów zgłoszeń: [•]  

11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa.  

12. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawcy jest on zobowiązany do zastąpienia pojazdu 

uszkodzonego pojazdem sprawnym w ciągu trzydziestu (30) minut, od stwierdzenia awarii 

uniemożliwiającej realizację usługi.   

13. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 12 powyżej spowoduje, że 

Zamawiający skorzysta z usług innego dowolnie wybranego przewoźnika, a wszelkie z tego tytułu 

poniesione koszty zostaną pokryte przez  

  

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością.   

2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy używane do świadczenia Usługi są:  

1) dopuszczone do ruchu drogowego,  

2) posiadają wszystkie świadectwa i zezwolenia niezbędne do wykonywania usług, 3) 

utrzymywane w czystości i dezynfekowane zgodnie z procedurami.  

3. Wykonawca gwarantuje, że Usługi będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poddać weryfikacji przeprowadzanej przez upoważnione osoby 

Zleceniodawcy w zakresie realizacji niniejszej Umowy.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi całodobowo.  

6. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia co najmniej trzech (3) pracowników posiadających uprawnienia 

do prowadzenia pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo Usługa będzie realizowana transportem medycznym z 

możliwością stosowania sygnałów dźwiękowych (w przypadku stanu zagrożenia życia pacjenta).  

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, ważnej 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług. W 



  

sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, umowa ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę 

ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania niniejszej Umowy. Nowa polisa 

ubezpieczenia zostanie niezwłocznie dostarczona Zamawiającemu.  

9. Środki transportu przeznaczone do realizacji Usługi posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz 

aktualne badania techniczne. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ww. dokumenty na każde 

wezwanie Zamawiającego w terminie trzech dni od wezwania.  

  

§ 4  

Podstawą do realizacji Usługi każdorazowo jest zlecenie (w trybie wskazanym w § 2 ust. 9 niniejszej 

Umowy, zawierające dane personalne pacjenta i datę przewozu.  

   

§ 5  

1. Wykonawcy za zrealizowane Usługi przysługiwać będzie wynagrodzenie od Zamawiającego w 

wysokości ……………………..zł brutto (słownie: ………………………………….złotych 00/100) za 

jeden transport - transport sanitarny krwi w granicach Miasta Krakowa do NEO HOSPITAL Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka komandytowa, adres ul. Kostrzewskiego 47, 

30-437 Kraków.   

2. Wykonawca gwarantuje stały poziom wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

przez cały okres trwania niniejszej Umowy od chwili jej zawarcia.   

3. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia 

wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian,  

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego ministra. Korekta 

cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy 

asortyment będący Przedmiotem Umowy oferowany jest po cenie niższej.  

4. Zmiany wartości (cen) wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) 

niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 

3 lit. a), b) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest 

krótszy niż siedem (7) dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania 

Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b) 

niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w 

terminie trzech (3) dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. 

Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych (ust. 3 lit. b) nie ma zastosowania, jeśli zgodnie 

z Ofertą za świadczenie usług objętych Ofertą Wykonawca zaoferował cenę niższą.   

5. Zapłata za Usługi następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia 

faktury VAT jest protokół odbioru Usług. Protokół odbioru Usług bez uwag stanowić będzie 

każdorazowo załącznik do faktury VAT.     



  

6. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do piętnastego dnia kolejnego 

miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury zbiorczej z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod 

warunkiem przesłania na adres: faktury@neohospital.pl (lub inny wskazany przez Zamawiającego).   

8. Zamawiający otrzyma łącznie z fakturą sprawozdanie ze świadczonych Usług, zawierające 

następujące informacje:  

• dane identyfikujące pacjentów (imię i nazwisko pacjenta, ewentualnie PESEL pacjenta),  

• miejsce odbioru krwi,  

• datę świadczenia Usług.  

9. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i 

obowiązków przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.  

  

§ 6  

1. Strony oświadczają, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również przez okres dwóch 

(2) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, przekazywane wzajemnie informacje będą traktowane 

jako poufne.  

2. Strony zobowiązują się do nie ujawniania poufnych informacji osobom trzecim, chyba, że takie 

ujawnienie będzie wynikać z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji właściwego 

organu administracji publicznej.  

3. Obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych reguluje umowa powierzenia i 

przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu podpisania niniejszej Umowy.  

  

§ 7  

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 

szczególności w przypadku:  

1) realizacji świadczeń środkiem transportu nie spełniającym wymogów określonych w niniejszej 

umowie,  

2) braków w wyposażeniu środków transportu,  

3) używania aparatury i sprzętu medycznego bez aktualnych atestów i certyfikatów  

dopuszczających do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej,   

4) udzielania świadczeń przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i uprawnień,       

realizacji przewozów bez wymaganej obsady personalnej,  

5) niedotrzymania warunków umowy co do terminów realizacji świadczeń, w tym czasie, który 

upłynął od zgłoszenia transportu do odebrania pacjenta z miejsca wskazanego w zleceniu,  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zamówienia karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy  

  

§ 8  

1. Umowa została zawarta na czas określony trzydziestu (30) miesięcy i wchodzi w życie od dnia jej 

podpisania przez Strony.  



  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy o 

łącznie nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni. Przedłużenie obowiązywania niniejszej Umowy 

następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy nie 

później niż w terminie obowiązywania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

   

§ 9  

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:  

a) ze strony Wykonawcy: imię i 

nazwisko:________________________________tel 

______________  

b) ze strony Zamawiającego:  imię i nazwisko: Monika Ziobro- 

Motylewska  

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron 

zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z 

chwilą poinformowania o niej drugiej strony.  

  

§ 10  

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając 

istotne jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i 

wyznaczeniu mu terminu do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego lub usunięcia 

skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego w ten sposób terminie.   

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą mieć miejsce w razie wystąpienia następujących 

okoliczności:   

a) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych 

przez Zamawiającego,  

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.  

5. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach:  

1) konieczność wprowadzenia zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

niniejszej Umowy,  

2) siła wyższa przez okres jej występowania,  

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających świadczenie Usług, pod warunkiem, że 

działania te nie są konsekwencją zawinionego działania lub zaniechania którejkolwiek ze Strony. 

6. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy 

na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane 

będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

7. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Oferta.   

8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym  

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

  

  

 Zamawiający:               Wykonawca:  


