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WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS“
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ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE
0000-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
tel: (0(0-22) 525525-1414-05 fax: (0(0-22) 525525-1313-80
NIP: 526526-1717-3636-429

REGON: 000294674
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/14

Warszawa, dnia 24.10.2014 r.

SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI KONKURSU
Dotyczy:
Postępowania

konkursowego

ogłoszonego

przez

Wojewódzką

Stację

Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie na:

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego przez:
przez:
1. Lekarzy systemu
2. Ratowników medycznych
3. Ratowników medycznych
medycznych z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych

imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie
i terenach zewnętrznych

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych
Warunkach Konkursu.
▪ Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
▪ Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucony z
postępowania.
▪ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta
zawierająca
wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

2.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.

Ofertę należy opracować na druku "OFERTA". Oferentowi nie wolno dokonywać
żadnych
żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA”, (w załączeniu:
pisemny wzór dokumentu).

4.

Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna być napisana w języku polskim (z
wyłączeniem pojęć medycznych), na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym
atramentem oraz podpisana przez osobę / osoby upoważnione do złożenia oferty.

5.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub
drogą faksu, niezależnie od daty nadania, nie będą rozpatrywane.

6.

Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

7.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

8.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy
umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

Imię i nazwisko Oferenta
Konkurs ofert na świadczenie usług
zabezpieczenia medycznego przez:
……………………………………………………………
(wpisać)

imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie
i terenach zewnętrznych
Nie otwierać przed 06.11.2014 r. godz. 10.00
Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
9.

Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać wszystkie wymagane w
Szczegółowych Warunkach Konkursu dokumenty wymienione w rozdziale II.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie, winien być
opatrzony adnotacją: „za zgodność z oryginałem” i podpisany przez osobę składającą
ofertę.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone
w sposób i w formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta winna być dodatkowo
oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a
zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

II.

WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE W ODNIESIENIU
ODNIESIENIU DO OFERENTÓW:

1. Oferent ubiegający się o udzielanie usług medycznych zobowiązany jest do złożenia:
• wypełnionego formularza oferty, przedstawionego przez Zamawiającego;
•

CV;

•

zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą udzielały świadczeń w
postaci (kserokopie):
odpowiednio dla lekarzy systemu:
- dyplomu lekarza
- aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze RP, specjalista jednej z
wymienionych specjalizacji: choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna,
anestezjologia i intensywna terapia, ortopedia i traumatologia, medycyna sportowa
- dyplomu specjalizacji
- pełnej karty szkolenia specjalizacyjnego
- potwierdzenia wypracowania 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym
oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa
medycznego lub izbie przyjęć szpitala

odpowiednio dla ratowników medycznych:
- dyplomu ukończenia szkoły ratownictwa medycznego lub licencjat z ratownictwa
medycznego;

odpowiednio dla ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych:
- dyplomu ukończenia szkoły ratownictwa medycznego lub licencjat z ratownictwa
medycznego;
- prawa jazdy kategorii B;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii
prawa jazdy, wydane przez podmiot uprawniony (zgodnie z art. 106 i 109 ustawy z dnia
05.01.2011 r. o kierujących pojazdami)
•

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

•

polisy OC (umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) ustawy

z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112 poz. 654) w
wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729) i
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1728);
•

oświadczenia o niekaralności (zał. nr 2 do SWK);

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 mogą być przedłożone w formie kopii,
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
3. W przypadku osób, które składały oferty konkursowe w latach wcześniejszych, jako
poświadczenie posiadania i złożenia ww. dokumentów należy załączyć zaświadczenie
wystawione przez Dział Personalny. W sytuacji gdyby złożone w poprzednim
konkursie dokumenty uległy zmianie lub straciły aktualność – należy złożyć aktualne
kopie.
4. Niezłożenie ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
5. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub
gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie podmioty, które w zakresie działalności mają
świadczenie usług medycznych.
7. O odrzuceniu z postępowania konkursowego Zamawiający powiadomi niezwłocznie
oferenta, podając uzasadnienie.

III.

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTÓW KONKURSU

1. Określenie przedmiotu konkursu
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu medycznego w ramach
Służb Medycznych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych działających w
Zespołach Wyjazdowych typu S i P na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz terenach
zewnętrznych.
Konkurs ofert nie dotyczy ratowników medycznych, kierowców-ratowników medycznych i
kierowców ratownictwa medycznego zatrudnionych na umowę o pracę w WSPRiTS
„Meditrans” SPZOZ w Warszawie.
Osoby stanowiące personel medyczny będą udzielać pomocy medycznej, w szczególności
w formie pomocy medycznej uczestnikom imprez, osobom towarzyszącym, obsłudze i
wszystkim innym na miejscu zdarzenia znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt. 8) Ustawy o Państwowym ratownictwie
medycznym.
Do personelu medycznego mają zastosowanie przepisy:
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
(Dz. U z 2012 r., nr 34 poz. 181 ze zm.),

• Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z
2006 r., nr 191, poz. 1410 ze zm.).
Personel jest zobowiązany do odbycia bezpłatnego szkolenia na terenie imprezy masowej
przeprowadzonego w dniu i godzinach (ok. 5 h) narzuconych przez organizatora imprez.
Brak przeszkolenia powoduje wykluczenie personelu ze świadczenia usług medycznych
na Stadionie Narodowym i terenach zewnętrznych.
Personel medyczny zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej i
sprawozdawczości zgodnie z przepisami prawa.
Świadczenie usług medycznych:
 lekarze systemu;

Oferenci powinni spełniać wymagania art. 3. ust 3 Ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym tj.:
 lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz,
który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny
ratunkowej
 wymogi określone art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający
specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii
narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo 3000 godzin w
wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole
ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie
przyjęć szpitala
 niekarany
 ze znajomością języka angielskiego
 ratownicy medyczni;

Oferenci powinni spełniać wymagania art. 10 i 58 Ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym tj.:
 ratownik, który posiada ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności)
ratownictwo medyczne lub ukończył policealną lub niepubliczną szkołę policealną
o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
 niekarany
 ze znajomością języka angielskiego


 ratownicy medyczni z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
 ratownik, który posiada ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności)

ratownictwo medyczne lub ukończył policealną lub niepubliczną szkołę policealną
o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie
tytułu zawodowego „ratownik medyczny”
 kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która ukończyła 21 lat,
posiada prawo jazdy kategorii B, uzyskała orzeczenie: - lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, -

psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem uprzywilejowanym, ukończyła kurs dla kierujących pojazdami
uprzywilejowanymi,
posiada
zezwolenie
na
kierowanie
pojazdem
uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
 posiada prawo jazdy min. 3 lata
 niekarany
 ze znajomością języka angielskiego.
2. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym
stanowisku oraz aktualnego zaświadczenie dotyczącego szkoleń z zakresu BHP.
3. Wyposażenie w zakresie urządzeń i produktów medycznych zapewnia zamawiający.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezawierania umów z podmiotami, z którymi
wcześniej została rozwiązana (przez któregokolwiek ze stron) umowa o pracę, umowa
kontraktowa lub umowa na świadczenie usług.
5. Oferent zobowiązany jest poddać się kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego,
SZPZLO Warszawa Wawer, PL2012+ Sp. z o.o., Urząd Miasta lub inny organ
upoważniony do kontroli w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem i
zagwarantuje prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Oferent zobowiązany będzie na bieżąco wprowadzać i rejestrować dane statystyczne i
medyczne zrealizowanych świadczeń zdrowotnych do programu informatycznego
obowiązującego dla Zamawiającego.
7. Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania do dnia 31.12.2015 r.
8. Proponowane przez Zamawiającego stawki za 1 godzinę pracy:
Lekarz systemu: 70,00 PLN
Ratownik medyczny: 20,00 PLN
Ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:
25,00 PLN.

IV.

ZASADY OCENY OFERT

1. Zasady wyboru oferty.
Zamawiający wyłoni Oferenta, którego oferta:
• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK;
• przedstawia najkorzystniejszą ofertę, wg podanych kryteriów.
2. Kryteria oceny ofert
2.1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z nw. kryteriów:
Dla I etapu konkursu:
a) stawka za 1 godzinę świadczeń – 60 %
Dla II etapu konkursu:
b) rozmowa kwalifikacyjna/egzamin – 40%

warunków

algorytm oceny kryterium stawka:
Stawka szacunkowa
Wp (S) = ------------------------------- x 60%, gdzie:
Stawka oferty badanej

Stawka szacunkowa – stawka, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Wykonawcę zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu
wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2.2. Rozliczenia między zamawiającym a oferentem będą prowadzone w PLN.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. Oferenci, których oferty odpowiadają
wszystkim wymaganiom określonym w SWK i przedstawiają najkorzystniejszą ofertę w
kryterium cenowym, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną
przez członków komisji konkursowej. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmował
w szczególności zagadnienia ratownictwa medycznego i zasady postępowania przy
zabezpieczaniu medycznym imprez masowych.
Oferenci zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i godzinie spotkania. Z rozmowy
kwalifikacyjnej zostanie sporządzony pisemny protokół.
Komisja wyłoni oferentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w zakresie
kryterium ceny oraz kryterium z II etapu konkursu.
Kryteria oceniane przy rozmowie kwalifikacyjnej/egzaminie:
- przygotowanie merytoryczne, odpowiedzi na pytania;
- ocena okresowa pracownika z ostatnich 3 lat (dla pracowników zatrudnionych u
Zamawiającego)/ogólna ocena wystawiona przez członków komisji konkursowej;
- kultura osobista.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale I
niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu należy złożyć do dnia 06.11.2014
06.11.2014 r.
do godz. 09:3
09:30 w Dziale Zamówień Publicznych, I piętro – Budynek Główny, pok.
121.
121.

2. Na swoje życzenie Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z
numerem, jakim została oznakowana oferta.

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Oferent może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego w SWK terminu składania ofert.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania po
upływie terminu składania ofert.

VI.
VI. TRYB

UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWK
ORAZ CAŁEGO POSTĘPOWANIA

1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Oferent może zwracać się do
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWK,
sposobem przygotowania i złożenia oferty - kierując swoje zapytania na piśmie.
piśmie
Pisemna odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do SWK w
wypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą
otwarcia ofert.
Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest:
Agnieszka Sztorc
Tel. (22) 52 – 51 – 293
Budynek Główny – I piętro,
piętro, pok. 121
2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Oferenci przekazują faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, z wyłączeniem
oferty, dla której obowiązuje wyłącznie forma pisemna.
3. Oferent potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej
odesłanie na faks Zamawiającego lub poprzez zwrotną wiadomość e-mail.
4. W przypadku, gdy Oferent nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu,
pismo pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.

VII. TRYB

WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W

SWK

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na
Szczegółowe Warunkach Konkursu.
2. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników
postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
3. W

przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania - Oferenta i Zamawiającego będą podlegały nowemu
terminowi.

VII
VIII. TERMIN

ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni,
dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

IX.
IX. MIEJSCE I TRYB
TRYB OTWARCIA OFERT
1. Komisyjne otwarcie

ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI KONKURSOWEJ, które
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej dnia 06.11.2014
06.11.2014 r. o godz.
10:0
10:00.

2. Odrzuca się ofertę:
▪ złożoną przez Oferenta po terminie
▪ zawierającą nieprawdziwe informacje
▪ jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty, lub nie podał proponowanej liczby
lub ceny świadczeń.
▪ jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
▪ jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
▪ jeżeli Oferent złożył Ofertę alternatywną
▪ jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w
przepisach prawa, oraz w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
3.Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez DYREKTORA .Ogłoszenie
wyników odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w
zakładce „zamówienia publiczne”.

X. OBOWIĄZKI ZAMAWAJĄCEGO
1. Zamawiający w czasie otwarcia

ofert przekaże uczestnikom postępowania
konkursowego obecnym na otwarciu informacje dotyczące:

• nazwy (imię i nazwisko) Oferenta;
• ceny oferty;
2. Zamawiający po zatwierdzeniu wyników konkursu przekaże wszystkim Oferentom:
• nazwę (imię i nazwisko) Oferenta, którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą;
• uzasadnienie wyboru oferty;
4. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.
3. Oferent, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o
wyborze i terminie zawarcia umowy po zakończeniu postępowania konkursowego i
akceptacji wyników konkursu przez DYREKTORA.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ
ZAWIERANEJ UMOWY
Projekty umów stanowią załącznik nr 3 do SWK.

XII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPENIONE W CELU
ZAWARCIA UMOWY
W przypadku braku protestów i odwołań oferent, który złożył najkorzystniejszą
ofertę obowiązany jest podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie..
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty albo w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu
konkursowym na dane zadanie została złożona tylko jedna oferta.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE
PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM
Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 26 ustawy o działalności
leczniczej w związku z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 210 poz.2135 z późn.
zm.):
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że
jest on oczywiście bezzasadny.
3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się
na tablicy ogłoszeń w lokalu Zamawiającego.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
7. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zamawiającego,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
do czasu jego rozpatrzenia.
9. Po rozpatrzeniu odwołania Zamawiający podejmuje decyzję uwzględniającą lub
oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia wydania na
tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Szczegółowe Warunki Konkursu
zatwierdził 27.10.2014 r.

DYREKTOR

...................................., dnia...........................

.................................................
pieczątka

I. Dane Oferenta:
1. Imię i Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................
3. Numer telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
4. Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania konkursowego ogłoszonego przez:
WOJEWÓDZKĄ
WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ W WARSZAWIE
UL. POZNAŃSKA 22
0000-685 WARSZAWA

na:

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego przez:
1. Lekarzy systemu
systemu
2. Ratowników medycznych
3. Ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych

imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie
i terenach zewnętrznych

Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/3
WSPRiTS/ZP/39/14

III. Potwierdzenie
Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych
1.

wypełniony formularz oferty (wzór Zamawiającego) ----------------- str od…..….do…….……

2.

CV ----------------------------------------------------------------------- str od…..….do…….……

3.

zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych osób, które będą udzielały świadczeń
(kserokopie) jeżeli dotyczy---------------------------------------- str od…..….do……..……
odpowiednio dla lekarzy systemu:
- dyplomu lekarza
- aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze RP, specjalista jednej z
wymienionych specjalizacji: choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna,
anestezjologia i intensywna terapia, ortopedia i traumatologia, medycyna sportowa
- dyplomu specjalizacji
- pełnej karty szkolenia specjalizacyjnego
- potwierdzenia wypracowania 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym
oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa
medycznego lub izbie przyjęć szpitala
odpowiednio dla ratowników medycznych:
- dyplomu ukończenia szkoły ratownictwa medycznego lub licencjat z ratownictwa medycznego;
odpowiednio dla ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych:
- dyplomu ukończenia szkoły ratownictwa medycznego lub licencjat z ratownictwa medycznego;
- prawa jazdy kategorii B;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa
jazdy, wydane przez podmiot uprawniony w drodze decyzji administracyjnej (zgodnie z art. 106 i
109 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami)

4.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ----------------------------------------------------------------------------------------------------- str od…..….do…….……

5.

polisa OC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ str od…..….do…….……

6.

oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2 do SWK) --------------------- str od…..….do…….……

IV. Potwierdzenie zapoznania się z treścią ogłoszenia, SWK oraz przyjęcia
do wiadomości warunków ustaleń, które są projekcie umowy
Występując w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług medycznych w zakresie:
……………………………………………………………………………….…………………………
(wpisać usługę)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia, SWK oraz projektem umowy i nie
zgłaszam zastrzeżeń.
OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron.

....................
podpis Oferenta

Załącznik nr 1
Warszawa, dnia ..................................... r.

FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usług medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie SPZOZ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(wpisać usługę)
IMIĘ I NAZWISKO.....................................................................................................................
OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA........................................................................................
.......................................................................................................................................................

Za realizację zamówienia oczekuję należności
należności w wysokości .............PLN
za jedną godzinę świadczeń.
świadczeń.
Zgłaszam
miesiącu.

gotowość do wykonania ...............
...................
....... godzin w każdym

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654).
Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do
udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy.
Oświadczam, że potrafię posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zdjęcia,
co jest niezbędne do realizacji zamówienia (w tym m.in. do wyrobienia identyfikatora,
przepustki albo inny dokument upoważniającego do przebywania na terenie Stadionu
Narodowego w Warszawie).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości realizacji zamówienia.

...........................................
Podpis składającego ofertę

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
NIEKARALNOŚCI

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały .................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ....................................................................................
wydanym przez ...........................................................................................................................

świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

oświadczam
że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłe/am karany/a za przestępstwo popełnione
umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

................................................................
(miejscowość, data)

................................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 3

WZORY UMÓW

UMOWA
Nr ……..
…….../14/RM/L
….../14/RM/L
zawarta w Warszawie
dniu …………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska
22, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000061291 reprezentowaną przez:
Artura Kameckiego – Dyrektora
zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
Panem/Panią ………………
……………………………………..
………………………………..
zam: ………………….……………….. posiadającym/ją prawo wykonywania zawodu Nr
…………………..……. wydane przez O.I.L. w Warszawie wpisanym/ną w rejestr osób
wykonujących zawód lekarza w ramach indywidualnych praktyk lekarskich pod
……………………………, wpisanym/ną w rejestr podmiotów wykonujących działalność
leczniczą pod numerem księgi rejestrowej ……………………….…….. zwanym/ną dalej
„Przyjmującym Zamówienie” wybranym/ną w trybie postępowania konkursowego [Nr
postępowania: WSPRiTS/ZP/39/14] przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654
ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza /Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z późn.
zm./.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie
ratownictwa medycznego przez lekarza systemu w ramach Służb Medycznych do
zabezpieczenia medycznego imprez masowych, działających w Zespołach Wyjazdowych
typu S na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz terenach zewnętrznych.
2. Świadczenie usług będzie polegało w szczególności na:

zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu
działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
b) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,
c) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
d) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu
jej niezbędnego wsparcia, w tym wsparcia psychicznego, w sytuacji powodującej stan
nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi” dla
uczestników imprez na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową.
a)

§2
Warunki realizacji umowy
1. Na mocy niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, a w
szczególności wykonywania następujących czynności i świadczeń:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w miejscu wskazanym przez
Udzielającego zamówienia, wszystkim potrzebującym w zakresie świadczeń
wykonywanych przez Udzielającego Zamówienia,
b) zabezpieczeniu medycznym w zakresie ratownictwa medycznego imprez,
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanych świadczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego
Zamówienia w sposób dokładny, staranny i czytelny oraz sporządzania raportów
lekarskich
d) udzielaniu informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
e) wykonywaniu poleceń Koordynatora medycznego,
f) wykonywaniu innych czynności wynikających z regulaminu Stadionu
Narodowego lub innego Podmiotu oraz współpracy z personelem medycznym
Stadionu Narodowego lub innego Podmiotu, a także pozostałym personelem
Udzielającego Zamówienia, wymaganych dla prawidłowego wykonania niniejszej
umowy i zabezpieczenia medycznego imprez.
2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest stawić się w gotowości do świadczenia usług
minimum 30 min. przed planowanym rozpoczęciem zabezpieczenia medycznego,
zgodnie z harmonogramem, dostarczonym przez Udzielającego zamówienia. Czas ten nie
jest uwzględniany przy kalkulacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udokumentowania obecności poprzez
złożenie podpisu na liście obecności. Brak podpisu uznany będzie jako nieobecność w
czasie zabezpieczenia medycznego danej imprezy.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, w ilości
odpowiadającej potrzebom Udzielającego Zamówienia, w miejscu, czasie, w dniach i godzinach
ustalonych przez Udzielającego Zamówienia, według harmonogramu wyjściowego ustalonego
na 3 dni przed imprezą. Grafik wyjściowy może zostać skorygowany zależnie od potrzeb

wynikających z nieprzewidzianych okoliczności. Grafik wyjściowy jest ustalony i korygowany
przez osobę upoważnioną Udzielającego Zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i
środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
umiejętnościami zawodowymi i standardami postępowania obowiązującymi lekarza
medycyny oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową w sposób zapewniający pacjentom bezpieczeństwo podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegać ustaloną organizację udzielania
świadczeń zdrowotnych.
7. W szczególności Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy nie może opuścić Stadionu Narodowego, terenów
zewnętrznych bez zgody Koordynatora medycznego i bez zapewnienia zastępstwa, z
zastrzeżeniem, że zastępcą nie może być lekarz równocześnie udzielający świadczeń
zdrowotnych w innym punkcie medycznym. W przypadku doznania szkody przez
Udzielającego Zamówienia w związku z opuszczeniem przez Przyjmującego zamówienie
miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na podstawie odrębnych przepisów.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a) punktualnego stawiania się na swój koszt o wyznaczonym czasie w miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) przebywania w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres ich
wykonywania, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym Zamówienia;
c) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta;
d) należytej dbałości o aparaturę i sprzęt medyczny oraz inne przedmioty
wyposażenia będące własnością lub udostępniane przez Udzielającego Zamówienia;
e) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;
f) wprowadzania i rejestrowania na bieżąco danych statystycznych i medycznych
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych,
g) zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem świadczeń określonych w niniejszej umowie,
h) przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz procedur zgodnych z uzyskanym
zintegrowanym systemem zarządzania.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych aktów
prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym dla właściwego
wykonywania niniejszej umowy a w szczególności ustawy o Państwowym ratownictwie
medycznym i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, przepisów określających prawa
pacjenta oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do posiadania przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych.
11. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bhp i ppoż.
12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna język angielski.
13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy do znajomości i
przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciw pożarowych a
także regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych,
wydanych przez Koordynatora medycznego, Stadion Narodowy w Warszawie, inny Podmiot,
a także przez uprawnione służby porządkowe oraz Udzielającego zamówienia,
obowiązujących w miejscu udzielania świadczeń, a ponadto znajomości zagrożeń
występujących w miejscu udzielania świadczeń.
14. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uczestniczenia w zebraniach i
szkoleniach organizowanych przez Udzielającego Zamówienia dla Służb Medycznych, w
tym w pierwszym szkoleniu przeprowadzonym przed rozpoczęciem wykonywania usług
składających się na Przedmiot Umowy. O każdorazowym terminie Szkolenia Udzielający
Zamówienia zawiadomi Przyjmującego zamówienie z 4 (cztero)dniowym wyprzedzeniem.
15. Przyjmujący zamówienie dokonuje samodzielnie i na własny koszt finansowania
szczepień ekspozycyjnych, które stwarzają ryzyko zakażenia.
16. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony
jest i obowiązany do współpracy z personelem medycznym udzielającym świadczeń
zdrowotnych w trakcie imprez.
17. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz zdjęcia, co jest niezbędne do realizacji zamówienia (w tym m.in. do
wyrobienia identyfikatora, przepustki albo innego dokumentu upoważniającego do
przebywania na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie).
18. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do odbycia bezpłatnego szkolenia na
terenie imprezy masowej przeprowadzonego w dniu i godzinach (ok. 5 h) narzuconych
przez organizatora imprezy.
§3
Leki, sprzęt, aparatura i materiały medyczne
1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy użyciu środków
transportu, aparatury medycznej, produktów leczniczych, innych urządzeń i materiałów
stanowiących własność Udzielającego Zamówienia i udostępnionych Przyjmującemu
zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego
Zamówienia pomieszczeń i wyposażenia medycznego do udzielania innych niż objęte
umową świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego Zamówienia.

3. Udzielający Zamówienia oświadcza, że sprzęt i aparatura medyczna spełniają wymagania
niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi medycznemu
informacje o jakiejkolwiek niesprawności sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które
mogłyby spowodować ujemne następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
5. Przyjmujący zamówienie ordynuje produkty lecznicze i stosuje wyroby medyczne
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty aparatury lub sprzętu medycznego z
winy lub zaniedbania Przyjmującego Zamówienie, ponosi on odpowiedzialność według
przepisów kodeksu cywilnego. W takim przypadku Udzielający Zamówienia będzie miał
prawo do potrącania kwoty powstałej szkody z należnego Przyjmującemu Zamówienie
wynagrodzenia.
7. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie oraz
utrzymanie ambulansu i sprzętu medycznego w pełnej gotowości i czystości w zakresie
zagrożeń biologicznych podczas pełnienia dyżuru.
8. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za stan leków i ich uzupełnienie,
przestrzeganie terminów ważności leków i innych materiałów medycznych oraz ścisłego
dokumentowania ich rozchodu.
§4
Odzież ochronna
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do noszenia w trakcie dyżuru ubrania
ochronnego, według wzorów określonych przez Udzielającego Zamówienia, zakupionego
we własnym zakresie.
2. Umundurowanie pracowników wykonujących obowiązki Służby Medycznej na terenie
Stadionu Narodowego, nie może posiadać identyfikacyjnych znaków graficznych (logo)
Udzielającego lub Przyjmującego zamówienie lub jakichkolwiek podmiotów trzecich, za
wyjątkiem identyfikatora „Służba Medyczna Stadionu Narodowego”, który każdy z
pracowników zobowiązany jest posiadać przy sobie i nosić w widocznym miejscu przez
cały czas pozostawania na terenie Stadionu Narodowego.
3. Przyjmujący Zamówienie pokrywa koszty utrzymania odzieży ochronnej w należytym
stanie.
4. Zabroniony jest dojazd do miejsca świadczenia usługi i powrót w ubraniu ochronnym.
§5
Prowadzenie
Prowadzenie dokumentacji medycznej
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
obowiązującej w WSPRiTS „Meditrans” – SP ZOZ w Warszawie oraz wymaganej

przez Stadion Narodowy w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanem
faktycznym i w sposób czytelny.
2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający Zamówienia.
§6
Kontrola realizacji umowy
1.

Kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń sprawuje Koordynator Medyczny.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli dokonywanej przez
Udzielającego Zamówienia oraz inne uprawnione organy i podmioty, a także do
udostępniania wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości udzielanych
świadczeń, w tym szczególnie świadczeń zdrowotnych w zakresie umiejętności
zadeklarowanych w ofercie, przez okres realizowania umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w drodze postępowania kontrolnego, że wykonane
świadczenia zdrowotne były nieuzasadnione lub wykonane niezgodnie z umową,
Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości
odpowiadającej poniesionej przez Udzielającego Zamówienia szkodzie.
5. Przyjmujący Zamówienie może zostać zobowiązany do składania codziennych
sprawozdań z liczby oraz rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych, będących
przedmiotem niniejszej umowy.
§7
Należność i czas
czas udzielania świadczeń
1. Strony ustalają, że należności z tytułu udzielenia świadczeń określonych umową
wynosi ……….. zł brutto (słownie: ………………………………………….……………..)
za pełną przepracowaną godzinę zegarową w ciągu doby, za niepełną godzinę
proporcjonalnie w rozbiciu minutowym (stawka za rzeczywisty czas przepracowany na
terenie Stadionu Narodowego).
2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie w cyklach miesięcznych
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
3. Fakturę należy złożyć najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „MEDITRANS” SP ZOZ,
opóźnienie w dostarczeniu faktury może skutkować wydłużeniem odpłatności za fakturę.
4. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienie.
5. W razie opóźnień w wypłacie należności z winy Udzielającego Zamówienie,
Przyjmującemu Zamówienie przysługują odsetki ustawowe.

6. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………
………………….
……………. do dnia
31.12.2015 r.
§8
Zakazy i ograniczenia
1. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać bazy lokalowej, pomieszczeń,
aparatury i sprzętu medycznego oraz innych przedmiotów wyposażenia a także leków i
materiałów opatrunkowych oraz środków transportu Udzielającego Zamówienia na cele
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z przepisów
Udzielającego Zamówienia i jest pobierana przez Udzielającego Zamówienia.
2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz
od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Przyjmującemu zamówienie nie wolno eksponować jakichkolwiek znaków
graficznych, wzorów użytkowych lub emblematów, a także reklamować jakichkolwiek
produktów, organizacji czy podmiotów pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie
100,00 zł za każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu.
4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przestrzegać regulaminów i instrukcji
obowiązujących na Stadionie Narodowym lub innym obiekcie, na którym organizowana
jest impreza, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia wyżej wspomnianych regulaminów i instrukcji.
5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że w czasie imprez
organizowanych na terenie Stadionu Narodowego, zabroniona jest rejestracja i utrwalanie
obrazu, dźwięku przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu umożliwiającego taką rejestrację.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się nie
polecać usług zakładów pogrzebowych.
7. W przypadku powzięcia wiadomości przez Udzielającego Zamówienia o naruszeniu
postanowień ust. 6, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym.
8. Strony zgodnie postanawiają, że Przyjmujący Zamówienie w jednym czasie
/wykonywanie usług z niniejszej umowy w danym dniu/ nie może świadczyć na rzecz
Udzielającego Zamówienia więcej niż jednej usługi.
9. W przypadku złamania powyższej zasady Przyjmujący Zamówienie ma prawo
wystawić rachunek tylko z jednego tytułu.
§9
Kary umowne
1. Udzielający Zamówienia ma prawo stosować wobec Przyjmującego zamówienie kary
umowne za:

a) spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje brakiem zapłaty za pełną godzinę, a w
przypadku doznania szkody w wyniku spóźnienia, nawet poniżej 15 minut,
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w
wysokości 500,00 zł,
b) Przyjmujący zamówienie może odmówić przyjęcia Zamówienia tylko z ważnych
przyczyn, co nie może mieć miejsca częściej niż w przypadku 20% imprez w ciągu
roku kalendarzowego. W pozostałych przypadkach Udzielający Zamówienia ma
prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w kwocie 100,00 zł za
każdy przypadek nieobecności,
c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób
nieprawidłowy, nieczytelny, niekompletny lub w sposób niezgodny z wymogami i
przepisami – do 150,00 zł za każdy przypadek,
d) nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia – do
100,00 zł za każdy przypadek,
e) nie wykonania zadań wynikających z postanowień umowy – do 100,00 zł za każdy
przypadek,
f) zachowania niezgodnego z zasadami etyki oraz z ogólnie przyjętymi normami
społeczny – do 200,00 zł za każdy przypadek,
g) świadczenie usług w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu, jak również
w stanie wskazującym na użycie środków odurzających – do 500,00 zł.
2. O wymierzeniu kary każdorazowo Przyjmujący Zamówienie będzie powiadamiany w
formie pisemnej.
3. Przyjmującemu Zamówienie służy odwołanie do Dyrektora WSPRiTS „Meditrans” – SP
ZOZ w Warszawie w ciągu trzech dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ustępie
powyższym.
4. Decyzja Dyrektora w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot kar umownych
z bieżących należności Przyjmującego Zamówienie.
6. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej
komukolwiek na skutek zaniechania lub opóźnienia w udzieleniu świadczenia zdrowotnego,
które będzie skutkiem niepodjęcia lub nieterminowego podjęcia czynności objętych niniejszą
umową.
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Niezależnie od kary umownej Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego udzielenia
świadczeń zdrowotnych, jeżeli rozmiar szkody przekracza wysokość kary umownej.
9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej niezwłocznie informować Udzielającego Zamówienia o trudnościach
obiektywnych w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz o ewentualnych skutkach

podjęcia ryzyka wykonania świadczeń o szczególnym charakterze wynikającym ze
szczególnych i wyjątkowych okoliczności. W tym przypadku Strony powinny współdziałać
w zakresie podjęcia decyzji oraz podziału ewentualnego ryzyka wykonania świadczenia.
10. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania
wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego Zamówienia na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym.
§ 10
10
Ryzyko gospodarcze
1. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
2. Ryzyko gospodarcze, to jest prawdopodobieństwo nie uzyskania przewidywanych
względnie oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych, związanych z
wykonaniem niniejszej umowy ponosi Przyjmujący zamówienie.
3. Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko gospodarcze oraz ryzyko pracy. Ryzyko
gospodarcze wyraża się głównie w tym, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do
wynagrodzenia, jeśli wykonał starannie swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
4. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności objętych umową oraz ich
wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych,
ponosi Przyjmujący Zamówienie.
5. Przyjmujący zamówienie powinien spełniać wymagania zdrowotne wymagane do
wykonywania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
§ 11
11
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

z

zachowaniem

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach, gdy Przyjmujący Zamówienie:
a) dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy,
b) udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających,
c) nie przedłużył polisy OC lub nie dostarczył przedłużenia do Udzielającego
Zamówienia w terminie 2 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy,
d) naruszył postanowienia kodeksu etyki zawodowej,
e) nie dostarczył aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy lub
zaświadczenia o szkoleniu bhp.

4. W przypadku odmowy poddania się badaniom na zawartość alkoholu lub środków
odurzających w organizmie uważać się będzie, że Przyjmujący Zamówienie był pod ich
wpływem.
5. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, a w szczególności:
a) utratę przez Przyjmującego Zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji
świadczeń zdrowotnych, w tym utratę prawa wykonywania zawodu,
b) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli
popełnione przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym
lub jest oczywiste.
6. Udzielający Zamówienia w przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia zdarzeń, o
których mowa w ust. 3 i 5 może podjąć decyzję o zawieszeniu obowiązywania niniejszej
umowy do czasu przedstawienia wyników stosownego postępowania wyjaśniającego, w
takim przypadku Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa do świadczenia usług.
7. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia, w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez
Udzielającego zamówienie z SZPZLO Warszawa Wawer.
8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Udzielającego Zamówienia o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 3 i 5.
9. Umowa może być zerwana na uzasadnione roszczenie uprawnionej osoby
reprezentującej PL2012+ Sp. z o.o. lub SZPZLO Warszawa Wawer.
10. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej. Strony zgodnie postanawiają, że
wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą
dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie drugiej Stronie za pokwitowaniem lub
poprzez nadanie listem poleconym na wskazany w komparycji umowy adres. Pismo uważa
się za doręczone w dacie pokwitowania lub w przypadku wysłania listem poleconym,
czternastego dnia od daty nadania listu. Nie podjętą przez adresata korespondencję, Strony
traktują jako skutecznie doręczoną.
§ 12
12
Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub
wygaśnięcia, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
informacji ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych
Udzielającego Zamówienia nie ujawnionych do wiadomości publicznej, o których
dowiedział się w związku z realizacją umowy.
2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie dokumenty i inne

materiały jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w
związku z jej wykonywaniem.
3. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień
niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między
Stronami, spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje sąd powszechny
właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy : ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.
U. z 27 września 2011 r., poz. 1634), ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie
imprez (Dz.U.09.62.504), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym
imprez oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy
SZPZLO Warszawa Wawer, lub innym Podmiotem a Udzielającym zamówienie na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego celem
zabezpieczenia medycznego imprez.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………..

Udzielający Zamówienia

………………………………………..

Przyjmujący Zamówienie

UMOWA
Nr …….../14/RM/R
zawarta w Warszawie
dniu …………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska
22, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000061291 reprezentowaną przez:
Artura Kameckiego – Dyrektora
zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
Panem/Panią ……………………………………..
zam: ………………….……………….. posiadającym/ją kwalifikacje do wykonywania
zawodu ratownika medycznego, Nr dyplomu ………………………..……. prowadzącym
działalność gospodarczą po numerem ………………………………., REGON
……………………….…….. zwanym/ną dalej „Przyjmującym Zamówienie” wybranym/ną
w trybie postępowania konkursowego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/39/14]
przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności
ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego /Dz. U. z 2009,
nr 11, poz. 64 z późn. zm./.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie
ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego w ramach Służb Medycznych do
zabezpieczenia medycznego imprez masowych, działających w Zespołach Wyjazdowych
typu S i P na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz terenach zewnętrznych.
2. Świadczenie usług będzie polegało w szczególności na:

a) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu
działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
b) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,
c) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
d) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu
jej niezbędnego wsparcia, w tym wsparcia psychicznego, w sytuacji powodującej
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”
dla uczestników imprez na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową.
§2
Warunki realizacji umowy
1. Na mocy niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, a w
szczególności wykonywania następujących czynności i świadczeń:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w miejscu
wskazanym przez Udzielającego zamówienia, wszystkim potrzebującym w zakresie
świadczeń wykonywanych przez Udzielającego Zamówienia,
b) zabezpieczeniu medycznym w zakresie ratownictwa medycznego imprez,
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanych świadczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego
Zamówienia w sposób dokładny, staranny i czytelny,
d) udzielaniu informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
e) wykonywaniu poleceń Koordynatora medycznego,
f) wykonywaniu innych czynności wynikających z regulaminu Stadionu
Narodowego lub innego Podmiotu oraz współpracy z personelem medycznym
Stadionu Narodowego lub innego Podmiotu, a także pozostałym personelem
Udzielającego Zamówienia, wymaganych dla prawidłowego wykonania niniejszej
umowy i zabezpieczenia medycznego imprez.
2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest stawić się w gotowości do świadczenia usług
minimum 30 min. przed planowanym rozpoczęciem zabezpieczenia medycznego,
zgodnie z harmonogramem, dostarczonym przez Udzielającego zamówienia. Czas ten nie
jest uwzględniany przy kalkulacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udokumentowania obecności poprzez
złożenie podpisu na liście obecności. Brak podpisu uznany będzie jako nieobecność w
czasie zabezpieczenia medycznego danej imprezy.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, w ilości
odpowiadającej potrzebom Udzielającego Zamówienia, w miejscu, czasie, w dniach i godzinach
ustalonych przez Udzielającego Zamówienia, według harmonogramu wyjściowego ustalonego
na 3 dni przed imprezą. Grafik wyjściowy może zostać skorygowany zależnie od potrzeb

wynikających z nieprzewidzianych okoliczności. Grafik wyjściowy jest ustalony i korygowany
przez osobę upoważnioną Udzielającego Zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i
środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
umiejętnościami zawodowymi i standardami postępowania obowiązującymi ratownika
medycznego oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową w sposób zapewniający pacjentom bezpieczeństwo podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegać ustaloną organizację udzielania
świadczeń zdrowotnych.
7. W szczególności Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy nie może opuścić Stadionu Narodowego, terenów
zewnętrznych bez zgody Koordynatora medycznego i bez zapewnienia zastępstwa, z
zastrzeżeniem, że zastępcą nie może być ratownik medyczny równocześnie udzielający
świadczeń zdrowotnych w innym punkcie medycznym. W przypadku doznania szkody
przez Udzielającego Zamówienia w związku z opuszczeniem przez Przyjmującego
zamówienie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, Udzielający Zamówienia zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania na podstawie odrębnych przepisów.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a) punktualnego stawiania się na swój koszt o wyznaczonym czasie w miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) przebywania w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres ich
wykonywania, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym Zamówienia;
c) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta;
d) należytej dbałości o aparaturę i sprzęt medyczny oraz inne przedmioty
wyposażenia będące własnością lub udostępniane przez Udzielającego
Zamówienia;
e) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;
f) wprowadzania i rejestrowania na bieżąco danych statystycznych i medycznych
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych,
g) zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem świadczeń określonych w niniejszej umowie,
h) przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz procedur zgodnych z uzyskanym
zintegrowanym systemem zarządzania.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych aktów
prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym dla właściwego
wykonywania niniejszej umowy a w szczególności ustawy o Państwowym ratownictwie
medycznym i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, przepisów określających prawa
pacjenta oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do posiadania przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych.
11. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bhp i ppoż.
12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna język angielski.
13. Udzielający zamówienie, uwzględniając umiejętności, doświadczenie zawodowe,
wykształcenie Przyjmującego zamówienie może powierzyć mu zadania kierownika
Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego.
14. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy do znajomości i
przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciw pożarowych a
także regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych,
wydanych przez Koordynatora medycznego, Stadion Narodowy w Warszawie, inny Podmiot,
a także przez uprawnione służby porządkowe oraz Udzielającego zamówienia,
obowiązujących w miejscu udzielania świadczeń, a ponadto znajomości zagrożeń
występujących w miejscu udzielania świadczeń.
15. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uczestniczenia w zebraniach i
szkoleniach organizowanych przez Udzielającego Zamówienia dla Służb Medycznych, w
tym w pierwszym szkoleniu przeprowadzonym przed rozpoczęciem wykonywania usług
składających się na Przedmiot Umowy. O każdorazowym terminie szkolenia Udzielający
Zamówienia zawiadomi Przyjmującego zamówienie z 4 (cztero)dniowym wyprzedzeniem.
16. Przyjmujący zamówienie dokonuje samodzielnie i na własny koszt finansowania
szczepień ekspozycyjnych, które stwarzają ryzyko zakażenia.
17. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony
jest i obowiązany do współpracy z personelem medycznym udzielającym świadczeń
zdrowotnych w trakcie imprez.
18. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz zdjęcia, co jest niezbędne do realizacji zamówienia (w tym m.in. do
wyrobienia identyfikatora, przepustki albo innego dokumentu upoważniającego do
przebywania na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie).
19. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do odbycia bezpłatnego szkolenia na
terenie imprezy masowej przeprowadzonego w dniu i godzinach (ok. 5 h) narzuconych
przez organizatora imprezy.
§3
Leki, sprzęt, aparatura i materiały medyczne
1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy użyciu środków
transportu, aparatury medycznej, produktów leczniczych, innych urządzeń i materiałów

stanowiących własność Udzielającego Zamówienia i udostępnionych Przyjmującemu
zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego
Zamówienia pomieszczeń i wyposażenia medycznego do udzielania innych niż objęte
umową świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego Zamówienia.
3. Udzielający Zamówienia oświadcza, że sprzęt i aparatura medyczna spełniają wymagania
niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi medycznemu
informacje o jakiejkolwiek niesprawności sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które
mogłyby spowodować ujemne następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
5. Przyjmujący zamówienie ordynuje produkty lecznicze i stosuje wyroby medyczne
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty aparatury lub sprzętu medycznego z
winy lub zaniedbania Przyjmującego Zamówienie, ponosi on odpowiedzialność według
przepisów kodeksu cywilnego. W takim przypadku Udzielający Zamówienia będzie miał
prawo do potrącania kwoty powstałej szkody z należnego Przyjmującemu Zamówienie
wynagrodzenia.
7. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie oraz
utrzymanie ambulansu i sprzętu medycznego w pełnej gotowości i czystości w zakresie
zagrożeń biologicznych podczas pełnienia dyżuru.
8. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za stan leków i ich uzupełnienie,
przestrzeganie terminów ważności leków i innych materiałów medycznych oraz ścisłego
dokumentowania ich rozchodu.
§4
Odzież ochronna
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do noszenia w trakcie dyżuru ubrania
ochronnego, według wzorów określonych przez Udzielającego Zamówienia, zakupionego
we własnym zakresie.
2. Umundurowanie pracowników wykonujących obowiązki Służby Medycznej na terenie
Stadionu Narodowego, nie może posiadać identyfikacyjnych znaków graficznych (logo)
Udzielającego lub Przyjmującego zamówienie lub jakichkolwiek podmiotów trzecich, za
wyjątkiem identyfikatora „Służba Medyczna Stadionu Narodowego”, który każdy z
pracowników zobowiązany jest posiadać przy sobie i nosić w widocznym miejscu przez
cały czas pozostawania na terenie Stadionu Narodowego.
3. Przyjmujący Zamówienie pokrywa koszty utrzymania odzieży ochronnej w należytym
stanie.

4. Zabroniony jest dojazd do miejsca świadczenia usługi i powrót w ubraniu ochronnym.
§5
Prowadzenie dokumentacji medycznej
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
obowiązującej w WSPRiTS „Meditrans” – SP ZOZ w Warszawie oraz wymaganej przez
Stadion Narodowy w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanem
faktycznym i w sposób czytelny.
2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający Zamówienia.
§6
Kontrola realizacji umowy
1. Kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń sprawuje Koordynator Medyczny.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli dokonywanej przez
Udzielającego Zamówienia oraz inne uprawnione organy i podmioty, a także do
udostępniania wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości udzielanych świadczeń,
w tym szczególnie świadczeń zdrowotnych w zakresie umiejętności zadeklarowanych w
ofercie, przez okres realizowania umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w drodze postępowania kontrolnego, że wykonane
świadczenia zdrowotne były nieuzasadnione lub wykonane niezgodnie z umową,
Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości
odpowiadającej poniesionej przez Udzielającego Zamówienia szkodzie.
5. Przyjmujący Zamówienie może zostać zobowiązany do składania codziennych
sprawozdań z liczby oraz rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych, będących
przedmiotem niniejszej umowy.
§7
Należność i czas udzielania świadczeń
1. Strony ustalają, że należności z tytułu udzielenia świadczeń określonych umową wynosi
……….. zł brutto (słownie: ………………………………………….……………..) za pełną
przepracowaną godzinę zegarową w ciągu doby, za niepełną godzinę proporcjonalnie w
rozbiciu minutowym (stawka za rzeczywisty czas przepracowany na terenie Stadionu
Narodowego).
2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie w cyklach miesięcznych
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

3. Fakturę należy złożyć najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „MEDITRANS” SP ZOZ,
opóźnienie w dostarczeniu faktury może skutkować wydłużeniem odpłatności za fakturę.
4. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienie.
5. W razie opóźnień w wypłacie należności z winy Udzielającego Zamówienie,
Przyjmującemu Zamówienie przysługują odsetki ustawowe.
6. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………. do dnia
31.12.2015 r.
§8
Zakazy i ograniczenia
1.Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać bazy lokalowej, pomieszczeń,
aparatury i sprzętu medycznego oraz innych przedmiotów wyposażenia a także leków i
materiałów opatrunkowych oraz środków transportu Udzielającego Zamówienia na cele
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z przepisów
Udzielającego Zamówienia i jest pobierana przez Udzielającego Zamówienia.
2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od
pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Przyjmującemu zamówienie nie wolno eksponować jakichkolwiek znaków graficznych,
wzorów użytkowych lub emblematów, a także reklamować jakichkolwiek produktów,
organizacji czy podmiotów pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100,00 zł za
każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu.
4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przestrzegać regulaminów i instrukcji
obowiązujących na Stadionie Narodowym lub innym obiekcie, na którym organizowana
jest impreza, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia wyżej wspomnianych regulaminów i instrukcji.
5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że w czasie imprez
organizowanych na terenie Stadionu Narodowego, zabroniona jest rejestracja i utrwalanie
obrazu, dźwięku przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu umożliwiającego taką rejestrację.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się nie
polecać usług zakładów pogrzebowych.
7. W przypadku powzięcia wiadomości przez Udzielającego Zamówienia o naruszeniu
postanowień ust. 6, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym.

8. Strony zgodnie postanawiają, że Przyjmujący Zamówienie w jednym czasie
/wykonywanie usług z niniejszej umowy w danym dniu/ nie może świadczyć na rzecz
Udzielającego Zamówienia więcej niż jednej usługi.
9. W przypadku złamania powyższej zasady Przyjmujący Zamówienie ma prawo
wystawić rachunek tylko z jednego tytułu.
§9
Kary umowne
1. Udzielający Zamówienia ma prawo stosować wobec Przyjmującego zamówienie kary
umowne za:
a) spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje brakiem zapłaty za pełną godzinę, a w
przypadku doznania szkody w wyniku spóźnienia, nawet poniżej 15 minut,
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w
wysokości 500,00 zł,
b) Przyjmujący zamówienie może odmówić przyjęcia Zamówienia tylko z ważnych
przyczyn, co nie może mieć miejsca częściej niż w przypadku 20% imprez w ciągu
roku kalendarzowego. W pozostałych przypadkach Udzielający Zamówienia ma
prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w kwocie 100,00 zł za
każdy przypadek nieobecności,
c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób
nieprawidłowy, nieczytelny, niekompletny lub w sposób niezgodny z wymogami i
przepisami – do 150,00 zł za każdy przypadek,
d) nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia – do
100,00 zł za każdy przypadek,
e) nie wykonania zadań wynikających z postanowień umowy – do 100,00 zł za każdy
przypadek,
f) zachowania niezgodnego z zasadami etyki oraz z ogólnie przyjętymi normami
społeczny – do 200,00 zł za każdy przypadek,
g) świadczenie usług w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu, jak również
w stanie wskazującym na użycie środków odurzających – 500,00 zł.
2. O wymierzeniu kary każdorazowo Przyjmujący Zamówienie będzie powiadamiany w
formie pisemnej.
3. Przyjmującemu Zamówienie służy odwołanie do Dyrektora WSPRiTS „Meditrans” – SP
ZOZ w Warszawie w ciągu trzech dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ustępie
powyższym.
4. Decyzja Dyrektora w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot kar umownych
z bieżących należności Przyjmującego Zamówienie.
6. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej
komukolwiek na skutek zaniechania lub opóźnienia w udzieleniu świadczenia zdrowotnego,

które będzie skutkiem niepodjęcia lub nieterminowego podjęcia czynności objętych niniejszą
umową.
7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Niezależnie od kary umownej Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego udzielenia
świadczeń zdrowotnych, jeżeli rozmiar szkody przekracza wysokość kary umownej.
9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej niezwłocznie informować Udzielającego Zamówienia o trudnościach
obiektywnych w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz o ewentualnych skutkach
podjęcia ryzyka wykonania świadczeń o szczególnym charakterze wynikającym ze
szczególnych i wyjątkowych okoliczności. W tym przypadku Strony powinny współdziałać
w zakresie podjęcia decyzji oraz podziału ewentualnego ryzyka wykonania świadczenia.
10. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania
wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego Zamówienia na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym.
§ 10
10
Ryzyko gospodarcze
1. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
2. Ryzyko gospodarcze, to jest prawdopodobieństwo nie uzyskania przewidywanych
względnie oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych, związanych z
wykonaniem niniejszej umowy ponosi Przyjmujący zamówienie.
3. Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko gospodarcze oraz ryzyko pracy. Ryzyko
gospodarcze wyraża się głównie w tym, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do
wynagrodzenia, jeśli wykonał starannie swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
4. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności objętych umową oraz ich
wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych,
ponosi Przyjmujący Zamówienie.
5. Przyjmujący zamówienie powinien spełniać wymagania zdrowotne wymagane do
wykonywania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
§ 11
11
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

z

zachowaniem

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

3. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach, gdy Przyjmujący Zamówienie:
a) dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy,
b) udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających,
c) nie przedłużył polisy OC lub nie dostarczył przedłużenia do Udzielającego
Zamówienia w terminie 2 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy,
d) naruszył postanowienia kodeksu etyki zawodowej,
e) nie dostarczył aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy lub
zaświadczenia o szkoleniu bhp.
4. W przypadku odmowy poddania się badaniom na zawartość alkoholu lub środków
odurzających w organizmie uważać się będzie, że Przyjmujący Zamówienie był pod ich
wpływem.
5. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, a w szczególności:
a) utratę przez Przyjmującego Zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji
świadczeń zdrowotnych,
b) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli
popełnione przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym
lub jest oczywiste.
6. Udzielający Zamówienia w przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia zdarzeń, o
których mowa w ust. 3 i 5 może podjąć decyzję o zawieszeniu obowiązywania niniejszej
umowy do czasu przedstawienia wyników stosownego postępowania wyjaśniającego, w
takim przypadku Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa do świadczenia usług.
7. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia, w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez
Udzielającego zamówienie z SZPZLO Warszawa Wawer.
8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Udzielającego Zamówienia o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 3 i 5.
9. Umowa może być zerwana na uzasadnione roszczenie uprawnionej osoby
reprezentującej PL2012+ Sp. z o.o. lub SZPZLO Warszawa Wawer.
10. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej. Strony zgodnie postanawiają, że
wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą
dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie drugiej Stronie za pokwitowaniem lub
poprzez nadanie listem poleconym na wskazany w komparycji umowy adres. Pismo uważa
się za doręczone w dacie pokwitowania lub w przypadku wysłania listem poleconym,
czternastego dnia od daty nadania listu. Nie podjętą przez adresata korespondencję, Strony
traktują jako skutecznie doręczoną.

§ 12
12
Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub
wygaśnięcia, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
informacji ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych
Udzielającego Zamówienia nie ujawnionych do wiadomości publicznej, o których
dowiedział się w związku z realizacją umowy.
2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie dokumenty i inne
materiały jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w
związku z jej wykonywaniem.
3. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień
niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między
Stronami, spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje sąd powszechny
właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy : ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (Dz.U.09.62.504), Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
zabezpieczenia pod względem medycznym imprez oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz
postanowienia umów zawartych pomiędzy SZPZLO Warszawa Wawer, lub innym
Podmiotem a Udzielającym zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie ratownictwa medycznego celem zabezpieczenia medycznego imprez.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………..

Udzielający Zamówienia

………………………………………..

Przyjmujący Zamówienie

UMOWA
Nr …….../14/RM/RK
zawarta w Warszawie
dniu …………………..
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska
22, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000061291 reprezentowaną przez:
Artura Kameckiego – Dyrektora
zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
Panem/Panią ……………………………………..
zam: ………………….………………….. posiadającym/ją kwalifikacje do wykonywania
zawodu ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych, Nr dyplomu ………………………..……. prowadzącym działalność
gospodarczą po numerem …………………………., REGON ……………………….……..
zwanym/ną dalej „Przyjmującym Zamówienie” wybranym/ną w trybie postępowania
konkursowego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/39/14] przeprowadzonego na podstawie
art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z
2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135
ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.01.2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być
podejmowane przez ratownika medycznego /Dz. U. z 2009, nr 11, poz. 64 z późn. zm./.
Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie
ratownictwa medycznego przez ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych w ramach Służb Medycznych do zabezpieczenia
medycznego imprez masowych, działających w Zespołach Wyjazdowych typu S i P na
Stadionie Narodowym w Warszawie oraz terenach zewnętrznych.

2. Świadczenie usług będzie polegało w szczególności na:
a) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu
działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
b) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,
c) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
d) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu
jej niezbędnego wsparcia, w tym wsparcia psychicznego, w sytuacji powodującej
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”
dla uczestników imprez na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową.
§2
Warunki realizacji umowy
1. Na mocy niniejszej umowy Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, a w
szczególności wykonywania następujących czynności i świadczeń:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny z uprawnieniami do
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w miejscu wskazanym przez
Udzielającego zamówienia, wszystkim potrzebującym w zakresie świadczeń
wykonywanych przez Udzielającego Zamówienia,
b) zabezpieczeniu medycznym w zakresie ratownictwa medycznego imprez,
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanych świadczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego
Zamówienia w sposób dokładny, staranny i czytelny,
d) udzielaniu informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
e) wykonywaniu poleceń Koordynatora medycznego i kierownika zespołu,
f) wykonywaniu innych czynności wynikających z regulaminu Stadionu
Narodowego lub innego Podmiotu oraz współpracy z personelem medycznym
Stadionu Narodowego lub innego Podmiotu, a także pozostałym personelem
Udzielającego Zamówienia, wymaganych dla prawidłowego wykonania niniejszej
umowy i zabezpieczenia medycznego imprez.
2. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest stawić się w gotowości do świadczenia usług
minimum 30 min. przed planowanym rozpoczęciem zabezpieczenia medycznego,
zgodnie z harmonogramem, dostarczonym przez Udzielającego zamówienia. Czas ten nie
jest uwzględniany przy kalkulacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udokumentowania obecności poprzez
złożenie podpisu na liście obecności. Brak podpisu uznany będzie jako nieobecność w
czasie zabezpieczenia medycznego danej imprezy.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, w ilości
odpowiadającej potrzebom Udzielającego Zamówienia, w miejscu, czasie, w dniach i godzinach
ustalonych przez Udzielającego Zamówienia, według harmonogramu wyjściowego ustalonego

na 3 dni przed imprezą. Grafik wyjściowy może zostać skorygowany zależnie od potrzeb
wynikających z nieprzewidzianych okoliczności. Grafik wyjściowy jest ustalony i korygowany
przez osobę upoważnioną Udzielającego Zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i
środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
umiejętnościami zawodowymi i standardami postępowania obowiązującymi ratownika
medycznego oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych
objętych niniejszą umową w sposób zapewniający pacjentom bezpieczeństwo podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegać ustaloną organizację udzielania
świadczeń zdrowotnych.
7. W szczególności Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków
wynikających z niniejszej umowy nie może opuścić Stadionu Narodowego, terenów
zewnętrznych bez zgody Koordynatora medycznego i bez zapewnienia zastępstwa, z
zastrzeżeniem, że zastępcą nie może być ratownik medyczny równocześnie udzielający
świadczeń zdrowotnych w innym punkcie medycznym. W przypadku doznania szkody
przez Udzielającego Zamówienia w związku z opuszczeniem przez Przyjmującego
zamówienie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, Udzielający Zamówienia zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania na podstawie odrębnych przepisów.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a) punktualnego stawiania się na swój koszt o wyznaczonym czasie w miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) przebywania w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres ich
wykonywania, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym Zamówienia;
c) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta;
d) należytej dbałości o aparaturę i sprzęt medyczny oraz ambulans i inne przedmioty
wyposażenia będące własnością Udzielającego Zamówienia;
e) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;
f) wprowadzania i rejestrowania na bieżąco danych statystycznych i medycznych
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych,
g) zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem świadczeń określonych w niniejszej umowie,
h) przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz procedur zgodnych z uzyskanym
zintegrowanym systemem zarządzania.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych aktów
prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym dla właściwego
wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności ustawy o Państwowym ratownictwie
medycznym i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, przepisów określających prawa
pacjenta oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Przyjmujący zamówienie realizujący świadczenia polegające na kierowaniu
ambulansem, zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących u Udzielającego zamówienie
regulaminów, zarządzeń i instrukcji dotyczących zasad eksploatacji pojazdów.
11. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do posiadania przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych.
12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bhp i ppoż.
13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna język angielski.
14. Udzielający zamówienie, uwzględniając umiejętności, doświadczenie zawodowe,
wykształcenie Przyjmującego zamówienie może powierzyć mu zadania kierownika
Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego.
15. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy do znajomości i
przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciw pożarowych a
także regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych,
wydanych przez Koordynatora medycznego, Stadion Narodowy w Warszawie, inny Podmiot,
a także przez uprawnione służby porządkowe oraz Udzielającego zamówienia,
obowiązujących w miejscu udzielania świadczeń, a ponadto znajomości zagrożeń
występujących w miejscu udzielania świadczeń.
16. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uczestniczenia w zebraniach i
szkoleniach organizowanych przez Udzielającego Zamówienia dla Służb Medycznych, w
tym w pierwszym szkoleniu przeprowadzonym przed rozpoczęciem wykonywania usług
składających się na Przedmiot Umowy. O każdorazowym terminie szkolenia Udzielający
Zamówienia zawiadomi Przyjmującego zamówienie z 4 (cztero)dniowym wyprzedzeniem.
17. Przyjmujący zamówienie dokonuje samodzielnie i na własny koszt finansowania
szczepień ekspozycyjnych, które stwarzają ryzyko zakażenia.
18. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony
jest i obowiązany do współpracy z personelem medycznym udzielającym świadczeń
zdrowotnych w trakcie imprez.
19. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych oraz zdjęcia, co jest niezbędne do realizacji zamówienia (w tym m.in. do
wyrobienia identyfikatora, przepustki albo innego dokumentu upoważniającego do
przebywania na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie).
20. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do odbycia bezpłatnego szkolenia na
terenie imprezy masowej przeprowadzonego w dniu i godzinach (ok. 5 h) narzuconych
przez organizatora imprez.

§3
Leki, sprzęt, aparatura i materiały medyczne
1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy użyciu ambulansu,
aparatury medycznej, produktów leczniczych, innych urządzeń i materiałów
stanowiących własność Udzielającego Zamówienia i udostępnionych Przyjmującemu
zamówienie.
2. Przed rozpoczęciem wykonywania świadczenia, Przyjmujący zamówienie zobowiązany
jest sprawdzić podzespoły ambulansu gwarantujące bezpieczeństwo przewożonych osób
tj. układ jezdny, układ kierowniczy, hamulcowy, oświetlenie, sprawność transportera i
noszy.
3. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego
Zamówienia pomieszczeń i wyposażenia medycznego do udzielania innych niż objęte
umową świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego Zamówienia. Pojazdu używać
należy wyłącznie do celów służbowych, zgodnie z dyspozycją.
4. Udzielający Zamówienia oświadcza, że sprzęt i aparatura medyczna spełniają wymagania
niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać Koordynatorowi medycznemu
informacje o jakiejkolwiek niesprawności sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń, które
mogłyby spowodować ujemne następstwa u pacjentów w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zgłaszać dyspozytorowi transportowemu
Udzielającego zamówienie wszelkie usterki techniczne ambulansu wykryte podczas
świadczenia usługi.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest oszczędnie eksploatować ambulans, z
zachowaniem norm zużycia paliwa, olejów, części zamiennych i ogumienia.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie używać sygnałów alarmowych
ambulansu tylko na wyraźne polecenie Koordynatora medycznego Stadionu Narodowego
w Warszawie.
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo całego zespołu,
włącznie z przestrzeganiem nakazu zapinania pasów bezpieczeństwa.
10. Przyjmujący zamówienie ordynuje produkty lecznicze i stosuje wyroby medyczne
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty aparatury lub sprzętu medycznego
z winy lub zaniedbania Przyjmującego Zamówienie, ponosi on odpowiedzialność według
przepisów kodeksu cywilnego. W takim przypadku Udzielający Zamówienia będzie miał
prawo do potrącania kwoty powstałej szkody z należnego Przyjmującemu Zamówienie
wynagrodzenia.

12. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie oraz
utrzymanie ambulansu i sprzętu medycznego w pełnej gotowości i czystości w zakresie
zagrożeń biologicznych podczas pełnienia dyżuru.
13. Przyjmujący Zamówienie jest w pełni odpowiedzialny za stan leków i ich
uzupełnienie, przestrzeganie terminów ważności leków i innych materiałów medycznych
oraz ścisłego dokumentowania ich rozchodu.
§4
Odzież ochronna
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do noszenia w trakcie dyżuru ubrania
ochronnego, według wzorów określonych przez Udzielającego Zamówienia, zakupionego
we własnym zakresie.
2. Umundurowanie pracowników wykonujących obowiązki Służby Medycznej na terenie
Stadionu Narodowego, nie może posiadać identyfikacyjnych znaków graficznych (logo)
Udzielającego lub Przyjmującego zamówienie lub jakichkolwiek podmiotów trzecich, za
wyjątkiem identyfikatora „Służba Medyczna Stadionu Narodowego”, który każdy z
pracowników zobowiązany jest posiadać przy sobie i nosić w widocznym miejscu przez
cały czas pozostawania na terenie Stadionu Narodowego.
3. Przyjmujący Zamówienie pokrywa koszty utrzymania odzieży ochronnej w należytym
stanie.
4. Zabroniony jest dojazd do miejsca świadczenia usługi i powrót w ubraniu ochronnym.
§5
Prowadzenie dokumentacji medycznej
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
obowiązującej w WSPRiTS „Meditrans” – SP ZOZ w Warszawie oraz wymaganej przez
Stadion Narodowy w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanem
faktycznym i w sposób czytelny.
2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający Zamówienia.
§6
Kontrola realizacji umowy
1. Kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń sprawuje Koordynator Medyczny.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli dokonywanej przez
Udzielającego Zamówienia oraz inne uprawnione organy i podmioty, a także do
udostępniania wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości udzielanych świadczeń,
w tym szczególnie świadczeń zdrowotnych w zakresie umiejętności zadeklarowanych w
ofercie, przez okres realizowania umowy.

4. W przypadku stwierdzenia w drodze postępowania kontrolnego, że wykonane
świadczenia zdrowotne były nieuzasadnione lub wykonane niezgodnie z umową,
Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości
odpowiadającej poniesionej przez Udzielającego Zamówienia szkodzie.
5. Przyjmujący Zamówienie może zostać zobowiązany do składania codziennych
sprawozdań z liczby oraz rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych, będących
przedmiotem niniejszej umowy.
§7
Należność i czas udzielania świadczeń
1. Strony ustalają, że należności z tytułu udzielenia świadczeń określonych umową wynosi
……….. zł brutto (słownie: ………………………………………….……………..) za pełną
przepracowaną godzinę zegarową w ciągu doby, za niepełną godzinę proporcjonalnie w
rozbiciu minutowym (stawka za rzeczywisty czas przepracowany na terenie Stadionu
Narodowego).
2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie w cyklach miesięcznych
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
3. Fakturę należy złożyć najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „MEDITRANS” SP ZOZ,
opóźnienie w dostarczeniu faktury może skutkować wydłużeniem odpłatności za fakturę.
4. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienie.
5. W razie opóźnień w wypłacie należności z winy Udzielającego Zamówienie,
Przyjmującemu Zamówienie przysługują odsetki ustawowe.
6.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………. do dnia
31.12.2015 r.
§8
Zakazy i ograniczenia
1. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać bazy lokalowej, pomieszczeń,
aparatury i sprzętu medycznego oraz innych przedmiotów wyposażenia a także leków i
materiałów opatrunkowych oraz środków transportu Udzielającego Zamówienia na cele
odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z przepisów
Udzielającego Zamówienia i jest pobierana przez Udzielającego Zamówienia.
2.Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od
pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Przyjmującemu zamówienie nie wolno eksponować jakichkolwiek znaków graficznych,
wzorów użytkowych lub emblematów, a także reklamować jakichkolwiek produktów,

organizacji czy podmiotów pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100,00 zł za
każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu.
4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przestrzegać regulaminów i instrukcji
obowiązujących na Stadionie Narodowym lub innym obiekcie, na którym organizowana
jest impreza, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 100,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia wyżej wspomnianych regulaminów i instrukcji.
5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że w czasie imprez
organizowanych na terenie Stadionu Narodowego, zabroniona jest rejestracja i utrwalanie
obrazu, dźwięku przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu umożliwiającego taką rejestrację.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się nie
polecać usług zakładów pogrzebowych.
7. W przypadku powzięcia wiadomości przez Udzielającego Zamówienia o naruszeniu
postanowień ust. 6, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym.
8. Strony zgodnie postanawiają, że Przyjmujący Zamówienie w jednym czasie
/wykonywanie usług z niniejszej umowy w danym dniu/ nie może świadczyć na rzecz
Udzielającego Zamówienia więcej niż jednej usługi.
9. W przypadku złamania powyższej zasady Przyjmujący Zamówienie ma prawo wystawić
rachunek tylko z jednego tytułu.
§9
Kary umowne
1. Udzielający Zamówienia ma prawo stosować wobec Przyjmującego zamówienie kary
umowne za:
a) spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje brakiem zapłaty za pełną godzinę, a w
przypadku doznania szkody w wyniku spóźnienia, nawet poniżej 15 minut,
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w
wysokości 500,00 zł,
b) Przyjmujący zamówienie może odmówić przyjęcia Zamówienia tylko z ważnych
przyczyn, co nie może mieć miejsca częściej niż w przypadku 20% imprez w ciągu
roku kalendarzowego. W pozostałych przypadkach Udzielający Zamówienia ma
prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w kwocie 100,00 zł za
każdy przypadek nieobecności,
c) nie prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób
nieprawidłowy, nieczytelny, niekompletny lub w sposób niezgodny z wymogami i
przepisami – do 150,00 zł za każdy przypadek,
d) nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia – do
100,00 zł za każdy przypadek,
e) nie wykonania zadań wynikających z postanowień umowy – do 100,00 zł za każdy
przypadek,

f) zachowania niezgodnego z zasadami etyki oraz z ogólnie przyjętymi normami
społeczny – do 200,00 zł za każdy przypadek,
g) świadczenie usług w stanie nietrzeźwości, stanie po spożyciu alkoholu, jak również
w stanie wskazującym na użycie środków odurzających – 500,00 zł.
2. O wymierzeniu kary każdorazowo Przyjmujący Zamówienie będzie powiadamiany w
formie pisemnej.
3. Przyjmującemu Zamówienie służy odwołanie do Dyrektora WSPRiTS „Meditrans” – SP
ZOZ w Warszawie w ciągu trzech dni od otrzymania pisma, o którym mowa w ustępie
powyższym.
4. Decyzja Dyrektora w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot kar umownych
z bieżących należności Przyjmującego Zamówienie.
6. Przyjmujący zamówienie ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej
komukolwiek na skutek zaniechania lub opóźnienia w udzieleniu świadczenia zdrowotnego,
które będzie skutkiem niepodjęcia lub nieterminowego podjęcia czynności objętych niniejszą
umową.
7.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8.Niezależnie od kary umownej Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego udzielenia
świadczeń zdrowotnych, jeżeli rozmiar szkody przekracza wysokość kary umownej.
9.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej niezwłocznie informować Udzielającego Zamówienia o trudnościach
obiektywnych w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz o ewentualnych skutkach
podjęcia ryzyka wykonania świadczeń o szczególnym charakterze wynikającym ze
szczególnych i wyjątkowych okoliczności. W tym przypadku Strony powinny współdziałać
w zakresie podjęcia decyzji oraz podziału ewentualnego ryzyka wykonania świadczenia.
10.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu
obejmującym tabor samochodowy wraz z jego wyposażeniem powstałe w związku z
realizacją świadczeń polegających na wykonywaniu zadań kierującego ambulansem w
przypadkach, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
11.Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania
wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego Zamówienia na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym.
§ 10
10
Ryzyko gospodarcze
1. Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.

2. Ryzyko gospodarcze, to jest prawdopodobieństwo nie uzyskania przewidywanych
względnie oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych, związanych z
wykonaniem niniejszej umowy ponosi Przyjmujący zamówienie.
3. Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko gospodarcze oraz ryzyko pracy. Ryzyko
gospodarcze wyraża się głównie w tym, że Przyjmujący Zamówienie ma prawo do
wynagrodzenia, jeśli wykonał starannie swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
4. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności objętych umową oraz ich
wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych,
ponosi Przyjmujący Zamówienie.
5. Przyjmujący zamówienie powinien spełniać wymagania zdrowotne wymagane do
wykonywania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
§ 11
11
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

z

zachowaniem

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach, gdy Przyjmujący Zamówienie:
a) dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy,
b) udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających,
c) nie przedłużył polisy OC lub nie dostarczył przedłużenia do Udzielającego
Zamówienia w terminie 2 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy,
d) naruszył postanowienia kodeksu etyki zawodowej,
e) nie dostarczył aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy lub
zaświadczenia o szkoleniu bhp.
4. W przypadku odmowy poddania się badaniom na zawartość alkoholu lub środków
odurzających w organizmie uważać się będzie, że Przyjmujący Zamówienie był pod ich
wpływem.
5. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, a w szczególności:
a) utratę przez Przyjmującego Zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji
świadczeń zdrowotnych,
b) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli
popełnione przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym
lub jest oczywiste.

6. Udzielający Zamówienia w przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia zdarzeń, o
których mowa w ust. 3 i 5 może podjąć decyzję o zawieszeniu obowiązywania niniejszej
umowy do czasu przedstawienia wyników stosownego postępowania wyjaśniającego, w
takim przypadku Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa do świadczenia usług.
7. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia, w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez
Udzielającego zamówienie z SZPZLO Warszawa Wawer.
8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Udzielającego Zamówienia o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 3 i 5.
9. Umowa może być zerwana na uzasadnione roszczenie uprawnionej osoby
reprezentującej PL2012+ Sp. z o.o. lub SZPZLO Warszawa Wawer.
10. Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej. Strony zgodnie postanawiają, że
wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą
dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie drugiej Stronie za pokwitowaniem lub
poprzez nadanie listem poleconym na wskazany w komparycji umowy adres. Pismo uważa
się za doręczone w dacie pokwitowania lub w przypadku wysłania listem poleconym,
czternastego dnia od daty nadania listu. Nie podjętą przez adresata korespondencję, Strony
traktują jako skutecznie doręczoną.
§ 12
12
Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub
wygaśnięcia, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
informacji ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych
Udzielającego Zamówienia nie ujawnionych do wiadomości publicznej, o których
dowiedział się w związku z realizacją umowy.
2. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie dokumenty i inne
materiały jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w
związku z jej wykonywaniem.
3. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień
niniejszej umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między
Stronami, spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje sąd powszechny
właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności przepisy : ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (Dz.U.09.62.504), Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
zabezpieczenia pod względem medycznym imprez, ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących
pojazdami oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy
SZPZLO Warszawa Wawer, lub innym Podmiotem a Udzielającym zamówienie na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego celem
zabezpieczenia medycznego imprez.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………..

Udzielający Zamówienia

………………………………………..

Przyjmujący Zamówienie

