
UMOWA Nr ......... W.SZ./TST/ ....... 
o świadczenie usług transportu sanitarnego 

 

Zawarta  w dniu  01.04. 2011 roku w Częstochowie, pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie, ul. Bialska 104/118     

reprezentowanym przez : 

1. Dyrektora W.Sz.S.  

                                                                                                                                                             

zwanym  dalej “ Zleceniodawcą”,  

 

a  

 

          zwanym dalej “Zleceniobiorcą” treści następującej : 

 

§ 1 

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie usług w zakresie: 

transportu pacjentów dializowanych  do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

   w Częstochowie oraz transporty sanitarne do innych ośrodków , oraz odwozy do miejsca 

zamieszkania pacjentów 

 

2.Zleceniobiorca oświadcza,  iż posiada środki techniczne i kwalifikacje do wykonania  

   umowy , oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udzielenie wymienionych w 

§1 

   świadczenia transportu  wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

   i uprawnieniach zawodowych. 

 

§ 2 

1.Zleceniobiorca będzie wykonywał usługi transportowe osób dializowanych na podstawie 

harmonogramu ustalonego z kierownikiem Stacji Dializ , ściśle według programu dializ 

2 Przedstawiciel Zleceniodawcy będzie potwierdzał  każdorazowo wykonanie  

świadczenia w/w usług przez Zleceniobiorcę (po  przedstawieniu wykazu  osób i ilości 

przejechanych km) ,co będzie stanowiło podstawę do wystawienia   rachunku za 

wykonanie usługi przez Zleceniobiorcę. 

 

3. Zlecenia na transporty sanitarne przekazywane będą Zleceniobiorcy w Punkcie 

Informacyjnym , mieszczącym się  przy Izbie Przyjęć . Rozliczenia będą dokonywane w 

okresie miesięcznym po przedstawieniu przez Zleceniobiorcę wykazu wykonanych 

transportów oraz ilości przejechanych kilometrów na podstawie zleceń  wystawianych 

przez Zleceniodawcę.  

 

4.Zleceniobiorca  gwarantuje pełną dyspozycyjność dla potrzeb  Zleceniodawcy i w  

   przypadku braku możliwości świadczenia usługi transportowej taborem będącym w 

jego  

   dyspozycji, zapewnia wykonanie zlecenia  przy pomocy środków transportowych 

innych,  

   lecz spełniających taką samą rolę jak środki własne . 

 

§ 3 

 

1.Zleceniobiorcy przysługuje z tytułu wykonywanych usług   wynagrodzenie: 

  w wysokości ...... zł brutto za przejechany 1-km. za transport krwi 

 .......zł. brutto za przejechany 1 km. za transport z sanitariuszem 

                       .......zł. brutto za przejechany 1 km. za transport z ratownikiem 

 .......zł. brutto za przejechany 1 km. za transport osób dializowanych 



 

2.  Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury i wymaganych 

załączników do    Zleceniodawcy na wskazany rachunek Zleceniobiorcy:                                                      

       

  3. W czasie trwania umowy cena może ulec zmianie jeden raz na rok jednak nie więcej niż o  

   wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS lub w przypadku zmiany cen paliwa. 

 

§ 4 

 

  Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w zakresie 

świadczonych usług . 

                                                                    

                                                                           § 5 

 

 

        Zleceniodawca zastrzega, iż wierzytelności wynikające z umowy nie będą przenoszone 

na rzecz osób trzecich bez jego zgody. 

 

§ 6 

 

Strony zawierają niniejszą umowę od. 01.04. 2011r. do 31.03 2014 r.  

 Umowa  może być  rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem  1 – dno miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

 

§ 7 

 

1.Zmiana  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy oferent zapłaci Zleceniodawcy 

karę umowną w wysokości:  10% wynagrodzenia określonego w § 3. 

3.W przypadku ,gdy szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej , 

Zleceniodawca ma  

   prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Za opóźnienie w płatności Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe                   

                                                                           

                                                                          § 8 

  

 W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

                                                                        

                                                                         § 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach , po jednym egzemplarzu dla Zleceniodawcy i 

Zleceniobiorcy. 

 

 

 

                    Zleceniodawca:                                                                       Zleceniobiorca : 


