
 

Umowa nr …../2023 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie 

ratownictwa  medycznego 

zawarta w dniu ……….. r. w  Drezdenku pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do                  

KRS 0000345177 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez Zarząd w osobie Prezesa Zarządu – ……………, zwanym 

dalej Udzielającym zamówienie. 

a 

………………………… prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji                  

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą ………………………………, 

ul. …………………, ……………………, NIP: ………………, REGON: ……………….., zwanym dalej 

Przyjmującym zamówienie. 

 

Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert na podstawie art. 27 ustawy                   

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2022.633 z późn. zm.)., strony zawierają 

umowę, o następującej treści: 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do  wykonania 

obowiązki Ratownika Medycznego oraz Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych w Dziale Pomocy Doraźnej Powiatowego Centrum Zdrowia                    

Sp. z o.o. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania  świadczeń zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, 

nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,           

a także w razie wszelkich innych zachowań, zwanych dalej także przedmiotem umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem 

umowy w zakresie wynikającym z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia,                   

w szczególności osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, których 

udzielenie należy do obowiązków Udzielającego zamówienia. 

4. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami oraz ze szczególną starannością. 

5. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie 

jest samodzielny i niezależny od Udzielającego zamówienia w zakresie wyboru metody                   

i zakresu udzielanego świadczenia oraz nadzoru nad czynnościami innego Przyjmującego 

zamówienie pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem, w przypadku 

kierowania działaniami zespołu.  

6. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach wynikających z przepisów                       

o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego, Przyjmujący zamówienie ma prawo zlecania 

określonych czynności innym członkom zespołu medycznego w przypadku kierowania 

czynnościami zespołu. 



 

7. Przy udzielaniu medycznych czynności ratunkowych, w ramach zespołu ratownictwa medycznego, 

w którym uczestniczy lekarz systemu, Przyjmujący zamówienie podlega jego decyzjom                  

w zakresie tych czynności. 

8. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić wykonywania zadań i obowiązków wynikających     

z niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Przedmiotem umowy są świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie zgodnym z posiadanym przez 

Przyjmującego zamówienie zawodem ratownika medycznego oraz ratownika medycznego                        

z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, kwalifikacjami uzyskanymi w drodze 

kształcenia podyplomowego oraz posiadanymi uprawnieniami, zgodnymi z aktualnym stanem 

prawnym, realizowane:  

a) w zespołach ratownictwa medycznego na stanowisku Ratownika Medycznego oraz Ratownika 

Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych: 

 w zespole Wyjazdowym Specjalistycznym „S” stacjonującym w Drezdenku przy                           

ul. Piłsudskiego 8, 

 w zespołach Wyjazdowych Podstawowych „P” stacjonujących w: 

 Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8, 

 Strzelcach Kraj. przy  ul. Aleja Piastów 17, 

 Dobiegniewie przy ul. Staszica 9. 

b) w zespole Wyjazdowym Transportowym „T” na stanowisku Ratownika Medycznego, 

stacjonującym w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8. 

 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych                            

w rejonie operacyjnym Udzielającego zamówienia oraz w sąsiednich rejonach operacyjnych. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z każdorazowym ustalanym harmonogramem przez 

Udzielającego zamówienie.  

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do ustalania, a także dokonywania zmian: 

a) czasu (dni, godzin) udzielania świadczeń przez poszczególne zespoły wyjazdowe,  

b) liczby, rodzajów, nazw oraz miejsc stacjonowania zespołów,  

c) składu zespołów oraz personelu współdziałającego z Przyjmującym zamówienie przy 

udzielaniu zamówionych świadczeń, 

d) miejsc udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem 

określającym miesięczny rozkład czasu udzielania świadczeń, ustalonym przez Udzielającego 

zamówienia przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do wyznaczania Przyjmującemu 

zamówienie dodatkowych godzin udzielania świadczeń, w różnych zespołach w razie zaistnienia 



 

okoliczności mogących naruszyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez  

Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek  udzielać   świadczeń   

w czasie wyznaczonym w powyższym trybie, chyba że zapewni zastępstwo zgodnie                            

z postanowieniami §5 ust. 2 i 3. 

3. Na wniosek każdej ze stron wykonanie świadczeń objętych umową, może ulec zawieszeniu na 

okres nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. W takim przypadku w okresie zawieszenia Przyjmujący 

zamówienie zwolniony jest z obowiązku świadczenia usług, zaś Udzielający zamówienia nie 

będzie miał obowiązku zapłaty kwot określonych w umowie.  

4. Ze strony Udzielającego zamówienia  kontrolę nad właściwym wykonywaniem przedmiotu 

umowy będzie sprawował odpowiednio Koordynator Zespołu Ratowników Medycznych 

Udzielającego zamówienia lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie   zobowiązany   jest   do   osobistego   udzielania    świadczeń   

zdrowotnych zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku braku możliwości osobistego udzielania świadczeń przez Przyjmującego 

zamówienie z powodu choroby, wyjazdu lub innych okoliczności obiektywnie uzasadniających 

nieobecność, Przyjmujący zamówienie ma obowiązek powierzyć udzielanie świadczeń innemu 

ratownikowi medycznemu, z zastrzeżeniem ust 3.  

3. Zastępcze udzielanie świadczeń, o którym mowa w  ust. 2, może  być  powierzone  wyłącznie 

ratownikowi medycznemu związanemu z Udzielającym zamówienia umową o udzielanie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne, posiadającemu kwalifikacje i uprawnienia do udzielania 

świadczeń, których dotyczy zastępstwo oraz uprzednio pisemnie zaakceptowanemu przez 

Udzielającego zamówienia. 

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest w zakresie przedmiotu umowy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) w czasie pełnienia dyżuru zobowiązany jest przebywać na terenie stacjonowania zespołu 

    wyjazdowego, 

b) zespoły wyjazdowe wyjeżdżają niezwłocznie i wyłącznie  na zlecenie dyspozytora, 

c) poszczególne zlecenia wyjazdowe powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół, 

d) kierownikiem  zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a w przypadku braku lekarza 

    ratownik medyczny wyznaczony przez Udzielającego zamówienia. Polecenia kierownika 

    zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności, 

e) Przyjmujący zamówienie nie może zakończyć udzielania świadczeń zdrowotnych 

    i opuścić zespołu, w którym realizuje przedmiot umowy, do czasu objęcia czynności  

    w sposób i w zakresie zabezpieczającym ciągłość udzielania świadczeń przez innego ratownika 

    medycznego lub osobę wyznaczoną przez Udzielającego zamówienia, 

f) podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie nosi  odzież ochronną 

    i roboczą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 



 

    roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań 

    w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2019 poz. 

    2487 z późn. zm.), 

g) Udzielający zamówienia  nie zapewnia odzieży ochronnej i roboczej, poza odzieżą ochrony 

biologicznej i chemicznej. 

2. Przyjmujący zamówienie na czas udzielania świadczeń zdrowotnych zapewni na swój koszt 

odzież roboczą i ochronną w rodzaju i ilości o jakiej mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia              

z dnia 17.12.2019 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 

oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 

2019 poz. 2487 z późn. zm.). Udzielający zamówienia może wymagać od Przyjmującego 

zamówienie innych terminów w zakresie oznakowania używanego umundurowania ratowników 

medycznych w przypadku jeżeli będzie tego wymagał Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie 

kontraktowania lub w trakcie kontroli. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad wymienionych w ust. 

1, a także rozszerzenia ich zakresu odpowiednio do swoich uzasadnionych potrzeb. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje  się   do   odpowiedniego   przestrzegania   Regulaminu   

Organizacyjnego obowiązującego u Udzielającego zamówienia, stosowania się do wdrożonych 

procedur oraz zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 

 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji 

udzielanych świadczeń, w tym dokumentacji medycznej, według zasad obowiązujących                

u Udzielającego zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób merytorycznie rzetelny, winna zawierać 

kompletne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi 

wzorami dokumentów. 

3. Właścicielem dokumentacji, w tym medycznej jest Udzielający zamówienia. Udostępnianie 

dokumentacji medycznej następuje wyłącznie w przypadkach określonych ustawą z dnia 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.633 z późn. zm.). 

4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz 

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego 

udostępnienia danych osobowych pacjentów osobom nieuprawnionym. 

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania cennika świadczeń zdrowotnych 

obowiązującego u Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i standardów 

postępowania obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie może świadczyć usług 

innych niż określone w umowie, nie może świadczyć usług na rzecz innych podmiotów 



 

świadczących usługi medyczne i pozamedyczne, a w szczególności nie może polecać usług 

zakładów pogrzebowych. 

4. Przyjmującego zamówienie obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach   pacjentów   

podmiotom nieupoważnionym do otrzymywania takich informacji, w tym zakładom pogrzebowym 

oraz zakaz udzielania rodzinie  zmarłego jakichkolwiek  informacji o  zakładach pogrzebowych                

i usługach pogrzebowych. 

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w zakresie przedmiotu umowy spełnia wymagania 

zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiada: 

1) tytuł zawodowy:  Ratownik Medyczny, 

2)  prawo jazdy kategorii  ………., 

3) spełnia warunki wymagane do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone                      

w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i przeszedł instruktaż stanowiskowy przed dniem 

podpisania umowy, podczas którego został zapoznany z zasadami korzystania z eksploatacji 

i rozliczania środków transportu. 

 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek stałego podnoszenia swojej wiedzy zawodowej 

w formie kursów doskonalenia zawodowego przeprowadzonych przez uprawnione podmioty 

potwierdzanych dyplomem lub świadectwem ich ukończenia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczania Udzielającemu zamówienia kopii 

karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego wydanej przez organ 

uprawniony stosownie do treści ustawy z dnia 08.08.2006 roku o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.). Kopię karty przebiegu doskonalenia 

zawodowego należy dostarczać raz na rok do 31 stycznia każdego roku.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbycia wskazanych przez Udzielającego 

zamówienia szkoleń bądź kontrolnych sprawdzianów teoretycznych lub praktycznych. 

 

§ 11 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

Udzielającego zamówienia w czasie świadczenia usługi objętej umową oraz bezpośrednio przez 

rozpoczęciem jej świadczenia, a w szczególności kontroli: 

1)  sposobu i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, 

2) utrzymywania w czystości i zgodnie z reżimem sanitarno-epidemiologicznym powierzonych 

przez Udzielającego zamówienia środków transportu, pomieszczeń, narzędzi i innego 

sprzętu, 

3) sprawdzenia kompletności i terminu przydatności do użycia leków, środków opatrunkowych 

oraz innych materiałów i urządzeń służących ratowaniu życia, będących na wyposażeniu 

zespołu wyjazdowego, 



 

4)  stanu trzeźwości lub nie pozostawania pod wpływem środków psychoaktywnych. 

 

§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza,   że jest   ubezpieczony   od  odpowiedzialności   cywilnej   

na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu Przyjmującego 

zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2019 r.  poz. 866 z późn. zm.).  

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust.  1, ulega rozwiązaniu w trakcie 

obowiązywania niniejszej   umowy,  Przyjmujący zamówienie  dostarczy   Udzielającemu 

zamówienia  kopię  nowej  polisy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania 

lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia 

pojazdów uprzywilejowanych oraz aktualne zaświadczenie dotyczące szkoleń z zakresu BHP. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest na czas trwania umowy posiadać aktualne 

orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących 

pojazdem zgodnie z Ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988 z późn. zm). 

5. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest na  czas trwania umowy posiadać aktualne 

orzeczenie psychologiczne wystawione przez lekarz uprawnionego  do badań psychologicznych             

w zakresie psychologii transportu zgodnie z Ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm). 

 

§ 13 

1. Odpowiedzialność  za  szkodę wyrządzoną przy udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych w zakresie 

przedmiotu umowy ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym 

wykonaniem świadczeń zdrowotnych, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej lub            

u Udzielającego zamówienia. 

3. Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie 

regresowe do wysokości kwoty zapłaconej przez Udzielającego zamówienia osobie trzeciej             

z tytuły szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych lub kwoty, której Udzielający zamówienia nie uzyskał lub musiał zapłacić 

podmiotowi finansującemu świadczenia zdrowotne w związku z nienależytym udzielaniem 

świadczeń przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 14 

1. Udzielający zamówienia udostępni Przyjmującemu zamówienie: 

a) pomieszczenia przeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

b) środki transportu (ambulansy) wraz z paliwem oraz obsługę techniczną pojazdów, 



 

c) aparaturę, sprzęt medyczny oraz inne sprzęty, środki i rzeczy stanowiące wyposażenie 

środków transportu sanitarnego oraz pomieszczeń, 

d) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, zgodnie z obowiązującymi   standardami, 

e) miejsca oczekiwania na wezwanie w pomieszczeniach socjalnych bez bielizny pościelowej, 

w miarę istniejących warunków lokalowych. 

2. Korzystanie z rzeczy i  środków wymienionych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem umowy, w sposób 

odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu oraz zgodnie z reżimem sanitarno-

epidemiologicznym. 

3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do natychmiastowego informowania   

Udzielającego zamówienia o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy 

określonych w ust. 1. 

 

§ 15 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania udostępnionych rzeczy w stanie 

umożliwiającym  ich prawidłowe wykorzystanie. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do organizacji i ponoszenia kosztów napraw i bieżącej 

konserwacji udostępnionych rzeczy. 

3. Na czas trwania naprawy Udzielający zamówienia zapewni środki zamienne. 

 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości szkody za 

zniszczenie lub utratę udostępnionych rzeczy, chyba że wykaże, że do powstania szkody doszło 

bez jego winy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu rzeczy 

zniszczonych lub utraconych, w naturze w takim samym stanie użytkowym. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu w naturze, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania   w   wysokości   ceny   rynkowej   danej   rzeczy,   

obliczonej   na   dzień   ustalenia odszkodowania. Za datę ustalenia odszkodowania uważa się 

dzień otrzymania przez Przyjmującego zamówienie pisemnej informacji o fakcie zniszczenia 

lub utraty rzeczy. 

4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek, w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. pisma 

dokonać zwrotu w naturze lub dokonać zapłaty odszkodowania. Udzielający zamówienia 

zapewni sprzęt zamienny. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, Udzielający zamówienia  ma prawo 

do potrącenia kwoty odszkodowania z należności przysługującej Przyjmującemu zamówienie 

za udzielania świadczeń zdrowotnych. 

6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Przyjmującego zamówienie lub innego 

członka personelu, odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub utraty 

udostępnionych rzeczy ponoszą solidarnie wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego lub wszystkie 

osoby wykonujące określone zadania na rzecz Udzielającego zamówienia w czasie zaistnienia 



 

szkody. 

7. W przypadku, gdy nie można precyzyjnie ustalić momentu zaistnienia szkody, odpowiedzialność 

materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub utraty udostępnionych rzeczy ponoszą                       

w częściach równych członkowie wszystkich składów zespołu wyjazdowego lub wszystkie osoby 

wykonujące określone zadania na rzecz Udzielającego zamówienia od momentu ostatniego 

używania danej rzeczy do momentu stwierdzenia szkody. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 6 i 7 , odpowiednie zastosowanie mają 

ust.   1-5. 

9. Postanowienia ust.  1 do ust. 8 nie mają zastosowania do szkód w mieniu obejmującym tabor 

samochodowy wraz z jego wyposażeniem, powstałych w związku z udzieleniem przez 

Przyjmującego zamówienie świadczeń polegających na wykonywaniu zadań kierującego 

pojazdem ratunkowym (ambulansem)  bądź innym środkiem transportu sanitarnego. 

 

§ 17 

1. Za wykonane przez Przyjmującego zamówienie świadczenia zdrowotne określone niniejszą 

umową Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie miesięcznie kwotę 

stanowiącą sumę stawek godzinowych za świadczenia zdrowotne, o których mowa w §1 umowy        

w kwocie …………. zł (słownie: ……………………….) brutto za 1 godzinę. 

2. Przyjmującemu zamówienie, zgodnie z art. 99b Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.), za każdą godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych                       

w Zespołach Wyjazdowych „S” oraz „P” przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% 

(tzw. dodatek wyjazdowy), liczone od stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 umowy. 

3. Ceny wymienione w ust. 1 i 2 nie zawierają podatku VAT, z uwagi na zwolnienie usług                               

w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej od tego podatku na podstawie ustawy z dnia 

14.04.2021 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931 z późn. zm.). 

4. Należność Przyjmującego zamówienie stanowić będzie iloczyn stawki ryczałtowej za                        

1 godzinę rzeczywiście udzielonych świadczeń wskazanych w ust. 1 i liczby godzin udzielania 

świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu. 

5. Należności wypłacane będą za okresy miesięczne. Podstawą do obliczenia i zapłaty należności 

będzie poprawnie wystawiona przez Przyjmującego zamówienie faktura VAT lub rachunek, 

potwierdzone pod względem merytorycznym, i formalnym przez Udzielającego zamówienia. 

6. Faktura VAT lub rachunku powinny zawierać dane określone przepisami, w tym: 

1) nazwę Przyjmującego zamówienie z numerem REGON i NIP, 

2) pełną nazwę Udzielającego zamówienia z numerem NIP, 

3) określenie miesiąca, w którym realizowane były świadczenia, 

4) liczbę godzin udzielania świadczeń z podziałem na poszczególne zespoły wraz z ich 

określeniem, 

5) stawki jednostkowe, 

6) należność ogółem za wykonaną usługę, 

7) datę wystawienia faktury VAT lub rachunku, 

8) pełną nazwę i numer rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie, 



 

9) własnoręczny podpis Przyjmującego zamówienie. 

7. Przyjmujący zamówienie będzie dostarczać fakturę VAT lub rachunek Udzielającemu 

zamówienia do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

8. Zaplata  należności   następować  będzie  w   terminie  14 dni  od   dnia otrzymania (data  wpływu 

do Działu Kadr Udzielającego zamówienia) faktury VAT lub rachunku, przelewem na konto 

bankowe wskazane w fakturze VAT lub rachunku, przy czym za datę zapłaty uważa się datę 

obciążenia konta bankowego Udzielającego  zamówienia. 

9. W przypadku, gdy faktura VAT lub rachunek nie zostaną przedłożone w terminie, o którym mowa 

w ust. 7, wyplata należności ulega przesunięciu o kolejny miesiąc kalendarzowy. 

10. Przyjmujący zamówienie nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego 

zamówienia  przenosić  wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

 

§ 18 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia objęte niniejszą umową wykonuje                   

w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i z tego tytułu samodzielnie rozlicza 

się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń 

społecznego i zdrowotnego. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że został pouczony przez Udzielającego zamówienia, 

że niniejsza Umowa nie jest umową o pracę i że nie przysługują mu z tego tytułu żadne prawa lub 

należności wynikające z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy obowiązujących                    

u Udzielającego zamówienia. 

3. Ryzyko gospodarcze (prawdopodobieństwo nie uzyskania przewidywanych, względnie 

oczekiwanych wyników ekonomiczno-finansowych, związanych z wykonaniem niniejszej   umowy)  

ponosi Przyjmujący zamówienie. 

 

§ 19 

Udzielający zamówienia potrąci z należności Przyjmującemu zamówienie, o której mowa                  

w §17: 

a) za nieobecność w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń i nie zapewnienie zastępstwa - 

kwotę równą za 24 godziny udzielania świadczeń jakich dotyczyła nieobecność, za wyjątkiem 

wypadków losowych lub nagłego zachorowania, 

b) za nieobecność obejmującą część czasu wyznaczonego do udzielania świadczeń i nie 

zapewnienie zastępstwa - kwotę równą należności za opuszczoną liczbę godzin udzielania 

świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, 

c) za opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem zadań przez innego ratownika 

medycznego - kwotę równą należności za 6 godzin udzielania danych świadczeń, 

d) za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem 

zespołu - kwotę równą należności za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole, 

e) za nieprzestrzeganie zasad określonych w §7 - kwotę w wysokości 5-krotnej  należności za 1 

godzinę udzielania danych świadczeń, 

f) za brak wymaganej odzieży - 50 % należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń, 



 

g) za uzasadnioną skargę pacjenta i za nieetyczne zachowanie kwotę równą za 24 godziny 

udzielania danych świadczeń. 

W razie nie wywiązania się przez Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający 

zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, 

udokumentowanych kosztów. 

 

§ 20 

Strony zgodnie ustalają, że każda ze stron może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej 

strony na podstawie art. 498 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 21 

Strony  zgodnie postanawiają, że Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest:  

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia występujące                             

u Udzielającego zamówienia oraz obowiązujące procedury, 

b) wykonywać świadczenia w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

prac, reżimem sanitarno-epidemiologicznym oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie 

poleceń i wskazówek przez Udzielającego zamówienia, 

c) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania aktów prawnych 

obowiązujących w ochronie zdrowia oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących                        

u Udzielającego zamówienia, 

d) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów 

określających prawa pacjenta. 

 

§ 22 

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2026 r. włącznie. 

 

§ 23 

1. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 7-dniowego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku: 

a) uzasadnionych skarg pacjentów lub personelu na Przyjmującego zamówienie, 

b) jakichkolwiek uchybień Przyjmującego zamówienie związanych z wykonywaniem 

niniejszej umowy.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w wyniku oświadczenia 

którejkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

3. Udzielający zamówienia  uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy, 

b) zaprzestania przez Udzielającego zamówienie działalności w zakresie świadczenia 

usług zdrowotnych objętych niniejsza umową. 

 



 

§ 24 

Strony ustalają, że umowa będzie renegocjowana, jeśli zaistnieją okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w szczególności w przypadku istotnej zmiany warunków 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zmiany profilu lub zakresu działalności Udzielającego 

zamówienia. 

 

§ 25 

1. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą                     

w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji. 

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu, sprawy 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 26 

W sprawach nie uregulowanych, niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o działalności leczniczej, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy 

wykonawcze wydane na ich podstawie. 

 

§ 27 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej                  

w formie pisemnej w postaci dwustronnego podpisanego aneksu, pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 28 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Przyjmujący zamówienie                                                                      Udzielający zamówienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zakres czynności Przyjmującego zamówienie. 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Do czynności Przyjmującego zamówienie należy w szczególności: 

 
1. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych od osobistego uzyskania oraz zakończenie 

świadczenia usług od osobistego przekazania informacji o dotychczasowym przebiegu realizacji 

świadczeń.  

2. Opieka nad pacjentami w trakcie transportu pacjentów do innych podmiotów leczniczych lub do 

miejsca zamieszkanie.  

3. Opieka medyczna nad osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu do 

najbliższego pod względem czasu dojazdu szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala 

wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego oraz 

przekazywania pacjenta personelowi tej placówki.  

4. Kontrolowanie, utrzymanie w pełnej sprawności i stałej gotowości do natychmiastowego użycia 

sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu zespołu wyjazdowego.  

5. Utrzymanie w prawidłowym stanie higieniczno-sanitarnym przedziału medycznego pojazdu,       

tzw. „ciepłej sieni”, miejsca garażowania, pomieszczeń, z których korzysta oraz sprzętu i aparatury 

zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

6. Nadzorowanie stanu i bieżące uzupełnienie leków, materiałów i środków medycznych zespołu 

wyjazdowego zgodnie z obowiązującymi standardami.  

7. Podejmowanie medycznych działań ratowniczych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych 

przedszpitalnych, zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z posiadanego zawodu ratownika 

medycznego oraz odpowiednio do określonego we właściwych przepisach zakresu medycznych 

działań ratowniczych, które ratownik medyczny może podejmować samodzielnie lub pod 

nadzorem lekarza ratunkowego.  

8. Na wezwanie do wyjazdu natychmiastowe podjęcie realizacji dyspozycji dyspozytora właściwego 

do uruchomienia zespołu.  

9. Przekazania pacjenta personelowi izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z kartą 

Medycznych Czynności Ratunkowych.  

10. Zabezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

11. Zdezynfekowania pojazdu po wykonaniu przewozu zakaźnie chorego lub chorego zaniedbanego 

(wszy, robaki, odchody itp.), w przypadku zgonu pacjenta podczas transportu.  

12. Ratunkowa segregacja medyczna w miejscu zdarzenia.  

13. Prowadzenie papierowej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej dokumentacji medycznej 

zgodnie z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r w sprawie rodzajów, zakresu               

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020.666) oraz, zgodnie 

ze standardami obowiązującymi u udzielającego zamówienie.  

14. Wykonywanie wewnątrzszpitalnego transportu pacjentów.  

15. Transport materiałów biologicznych do i z poszczególnych pracowni diagnostycznych.  



 

16. Wykonywania medycznych czynności ratunkowych przewidzianych w standardach ratowniczych, 

których wykonanie zleci lekarz lub kierownik zespołu wyjazdowego.  

17. Przygotowania pacjenta do transportu.  

18. Szybkie i bezpieczne transportowanie powierzonym pojazdem pacjentów, personelu medycznego 

oraz sprzętu, zgodnie z poleceniem dyspozytora oraz obowiązującymi przepisami prawa o ruchu 

drogowym.  

19. Pozostawanie w stałej łączności radiowej z dyspozytorem medycznym.  

20. Zgłaszanie za pomocą SWDPRM, po wykonaniu wezwania, odjeżdżając z miejsca wezwania, 

gotowości do pracy oraz powrotu do obiektu Szpitala lub miejsca stacjonowania.  

21. Sterowanie sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi podczas wykonywania wyjazdów „pilnych”.  

22. Rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji (m. in. karty drogowe, Książka pojazdu).  

23. Utrzymywanie powierzonych pojazdów w pełnej sprawności technicznej i stałej gotowości do 

jazdy.  

24. Wykonywanie czynności obsługi codziennej pojazdu, w tym:  

a) sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, płynu hamulcowego, płynu chłodzącego, elektrolitu 

w akumulatorach i uzupełnianie ewentualnych niedoborów,  

b) sprawdzanie sprawności świateł reflektorów, pozycyjnych, przeciwmgielnych, stop, wymiana 

ewentualnie spalonych żarówek, kierunkowskazów,  

c) sprawdzanie sprawności działania sygnałów świetlnych i dźwiękowych,  

d) sprawdzanie stanu nadwozia w zakresie ewentualnych uszkodzeń oraz stanu ogumienia,  

e) ocena sprawności podzespołów pojazdu mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy,  

f) sprawdzanie wyposażenia pojazdu, m.in. dokumenty, klucze, narzędzia, koło zapasowe, 

trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, radiotelefon z osprzętem,  

g) podłączenie w czasie postoju każdorazowo pojazdu do zasilania,  

h) przekazanie stanu pojazdu, sprzętu kolejnej zmianie.  

25. Współpraca z wyznaczonym pracownikiem Szpitala w zakresie serwisu gwarancyjnego, 

przeglądów rejestracyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz przestrzeganie 

terminów w tym zakresie.  

26. W przypadku stwierdzenia usterek i uszkodzeń powstałych w wyniku codziennej eksploatacji 

pojazdu lub jego wyposażenia (w tym sprzętu medycznego) lub z winy kierowcy - odnotowywanie 

powyższego w Książce pojazdu oraz Koordynatorowi Działu Pomocy Doraźnej. W przypadku 

większego uszkodzenia lub usterki - sporządzenie notatki z opisem tego zdarzenia.  

27. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej lub innego wypadku niezwłoczne wezwanie policji, 

zawiadomienie dyspozytora medycznego oraz Koordynatora Działu Pomocy Doraźnej                            

i sporządzenie notatki służbowej o wyżej wymienionym zdarzeniu.  

28. Utrzymywanie pojazdu w czystości. W razie potrzeby - umycie nadwozia i doprowadzenie do 

porządku wnętrza pojazdu.  

Przyjąłem do wiadomości i stosowania: 

Przyjmujący zamówienie          Udzielający zamówienia 


