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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

(dalej jako: SWKO) 

 

 

na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S”  

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

 

 

 

Zatwierdził: Dyrektor- Adam Jakubowski 

 

 

 

 
………………………………………………… 

podpis Udzielającego zamówienie 

 
 

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.)  

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone 03.10.2018r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na 

jego stronie internetowej. 
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

48-100 Głubczyce, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

zwany dalej Udzielającym zamówienie, ogłasza konkurs ofert na: 

 

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S”  

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

 

Uwaga: 

1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszych SWKO. 

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszych SWKO stanowią jego integralną część.  

3. Należy wypełnić ściśle według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu. 

4. Udzielający zamówienie dopuszcza unieważnienie konkursu bez wskazania przyczyn. 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zm.);  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510  ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017r., poz. 2195 ze zm.).  

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; 

85.14.10.00-9 Usługi świadczone przez personel medyczny. 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego obejmującego 

funkcjonowanie zespołu ratownictwa podstawowego „P” i specjalistycznego „S dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 

2. Oferent nie może pozostawać w stosunku pracy z Udzielającym zamówienie lub będzie korzystać z urlopu bezpłatnego 

w okresie objętym umową. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych projektach umów, stanowiących integralną 

część SWKO. 

4. Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie uczestnictwa w zespole ratownictwa podstawowego „P” i 

specjalistycznego „S” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.  

5. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.  

6. Udzielający zamówienie wymaga od Oferenta aby: 

a) realizował usługę na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami 

niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, przy zachowaniu należytej staranności podczas świadczenia 

ww. usługi na rzecz Udzielającego zamówienie zgodnie z zawartymi umowami; 

b) realizował usługę zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi u Udzielającego zamówienie oraz Jego 

wewnętrznymi uregulowaniami; 

c) usługa była wykonywana zgodnie ze zleceniami wystawionymi przez Udzielającego zamówienie. 

 

Dla wykonania zamówienia dopuszcza się wykonywanie świadczeń przez więcej niż jednego ratownika – kierowcę 

/pielęgniarkę/pielęgniarzy systemu – kierowców/ kierownika zespołu wyjazdowego, jednak Udzielający zamówienie nie 

dopuszcza składania ofert częściowych w ramach zamówienia.  
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III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Wymagany termin realizacji świadczenia: od 01.11.2018 – do 31.10.2019  

2. Miejsce stacjonowania: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce oraz ul. Kościelna 1, 48-130 Kietrz 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Oferent winien dołączyć do oferty w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w konkursie ofert: 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób realizujących zamówienie zgodnie z ustawą z 08.09.2006r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w przypadku 

ratowników – kierowców lub pielęgniarek/pielęgniarzy systemu – kierowców – o ile dotyczy. 

4. Kserokopia polisy OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r., 

nr 293, poz. 1729 z późn. zm.).   

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, stosownie do 

przepisu art. 229 par. 4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.).  

6. Aktualny odpis 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. 

7. Oświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz znajomości przepisów BHP. 

Przed zawarciem umowy wybrany Oferent, z którym Udzielający zamówienie zawrze umowę, winien dołączyć 

zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP na stanowisku pracy z aktualną datą ważności. Zaświadczenie winno być 

ważne przez cały okres realizacji umowy.  

8. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zgodnie z art. 10 ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

9. Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku ratownik medyczny, pielęgniarka/ pielęgniarz 

systemu. 

10. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na 

Oferencie. 

 

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S”  

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przeprowadzony jest przez Komisję 

konkursową. 

 

1. W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymagania w zakresie dotyczącym wykonywania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

przygotowanej w sposób czytelny i przejrzysty, zgodnie z warunkami określonymi w SWKO, z zastrzeżeniem art. 149 ust. 

3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych SWKO. Złożenie oferty 

sprzecznej z warunkami uczestnictwa w konkursie spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt VII.1 niniejszych 

SWKO. 
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4. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, pisemnie przy użyciu 

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w konkursie obciążają wyłącznie Oferenta. 

6. Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta. 

7. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do 

reprezentowania Oferenta. 

8. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta, za wyjątkiem oświadczeń Oferenta, które muszą być złożone w oryginale. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oferty i jej podpisanie musi być dokonane przez osobę/y upoważnione do  

reprezentacji Oferenta.  

10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta – pełnomocnictwo musi być dołączone do 

oferty; załączone pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub poświadczone notarialnie.   

11. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

12. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Oferenta. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że będą 

one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych 

zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta 

nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i 

po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

15. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

(wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”; do oświadczenia musi być 

dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania Oferenta, a tym samym do 

wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Oferenta drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, 

która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Udzielającego 

zamówienie:  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

, 48-100 Głubczyce, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26  

do dnia 11.10.2018  do godz. 13:00 

pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

 

2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i 

specjalistycznego „S”  

Nie otwierać przed 11.10.2018 godz. 13:00 

 

3. Oferty złożone po terminie będą odrzucone. 

4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Udzielającego zamówienia:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

48-100 Głubczyce, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26  

dnia 11.10.2018 o godz. 13:30 
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5. Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienie przechowuje oferty w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie.  

6. W części jawnej konkursu nastąpi komisyjne:  

a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu ofert; 

b) stwierdzenie liczby złożonych ofert; 

c) otwarcie kopert oraz ustalenie, które spełniają warunki określone w SWKO; 

d) podanie do wiadomości Oferentom uczestniczącym w otwarciu ofert: nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez 

poszczególnych Oferentów. 

7. Oferent ma prawo uczestniczyć w części jawnej konkursu ofert.  

8. W części posiedzeń niejawnych konkursu ofert Komisja:  

a) stwierdza, które z ofert spełniają warunki konkursu określone w SWKO; 

b) stwierdza, które z ofert podlegają odrzuceniu lub zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

c) weryfikuje wyjaśnienia/uzupełnienia przesłane na wezwanie Udzielającego zamówienia przez Oferentów;  

d) wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają kompleksowość udzielanych świadczeń i ich dostępność oraz 

przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

e) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert lub unieważnia postępowanie. 

 
VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Kryteria oceny ofert – Udzielający zamówienie uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a)  oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SWKO, 

b)  z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Oferent spełnia warunki formalne określone niniejszymi SWKO, 

c)  złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

d)  oferta została złożona, w określonym przez Udzielającego zamówienie terminie. 

 

Uwaga: W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki 

formalne, komisja wezwie Oferenta do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone 

kryterium przedstawione w tabeli:  

Nazwa kryterium Ranga 

Cena (C) 100 % 

Razem 100% 

 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone ww. kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym Oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

4. Oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru: 

 

   Najniższa oferowana cena brutto 

------------------------------------------------   x 100 x 100% 

       Cena brutto badanej oferty   

5. Oferta winna zawierać ceny jednostkowe rozumiane jako obejmujące wszystkie opłaty i koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, wyrażone w złotych, t.j.  koszt: 

1) jednej godziny świadczenia udzielanego przez ratownika medycznego – kierowcę/ pielęgniarkę/pielęgniarza systemu 
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2) jednej godziny świadczenia udzielanego jako kierownik zespołu wyjazdowego podstawowego „P” 

6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Oferentów są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  

8. Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami.  

9. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół w formie pisemnej.  

 

VIII. Termin związania ofertą: 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu ofert:  

1. O wyniku konkursu ofert Udzielający zamówienie informuje przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w terminie do 21 dni od dnia otwarcia ofert.  

2. Komisja konkursowa może odrzucić ofertę z przyczyn określonych w art. 149 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

3. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione, zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania konkursowego, komisja niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia 

konkursu ofert.  

 

X. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi: 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad 

przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki 

odwoławcze i skarga na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

1. Protest. 

1) W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji 

Konkursowej protest. 

2) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba, że z treści protestu wynika, że 

jest on bezzasadny. 

3) Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi Oferentowi składającemu protest.  

4) O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych 

Oferentów. 

2. Odwołanie 

1) Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. 

2) Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7dni od daty jego złożenia. 

3) O wniesieniu i rozstrzygnięciu odwołania Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej 

pozostałych oferentów. 

 

XI. Zawarcie umowy: 

1. Zawarcie umowy o realizację świadczenia zdrowotnego nastąpi nie wcześniej niż po 14 dniach od ogłoszenia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w o realizację świadczeń zdrowotnych przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli nie unieważni postępowania, nie odrzuci żadnej z ofert oraz przyjmie do realizacji świadczeń zdrowotnych 

wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę, ani też nie wpłynie w trakcie postępowania konkursowego protest lub 

odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.  

 

Osobami ze strony Udzielającego zamówienie upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami, do potwierdzenia wpływu 

oferty, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest Agata Sobieraj lub Jolanta Karkoszka; tel. 77 48 01 185  w 

godzinach  11:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

XII. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Projekty umów – załączniki nr 3a do SWKO. 
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  załącznik nr 1 do SWKO 

 
 
 
 
…………….………………… 
            pieczęć Oferenta 

 
 

Głubczyce, dnia ………………. 
 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Głubczycach 

48-100 Głubczyce 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

 
 
 

Formularz ofertowy 

 
Składam ofertę na świadczenie usług w zakresie: 

 ratownictwa medycznego podstawowego „P” * 

ratownictwa medycznego specjalistycznego „S” * 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie z dnia 03.10.2018, z szczegółowymi warunkami 

konkursu, postanowieniami projektu umowy oraz oświadczam, iż przyjmuję do realizacji obowiązek świadczenia usług w 

zakresie ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na 

warunkach określonych przez Udzielającego zamówienie.  

 
 

1. DANE OFERENTA 

 

Nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Siedziba: ………….........................................................  

Województwo: ……………………………….........……… 

Adres poczty elektronicznej: .........................................  

Strona internetowa: ....................................................... 

Numer telefonu: .............................................................  

Numer faksu: ................................................................. 

NIP/Regon: ………………………………………………… 
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2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

Lp. Zakres świadczeń Cena za jedna godzinę świadczenia usługi 

1 2 3 

1 
Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę/ 
pielęgniarkę/pielęgniarza systemu * 

Cena za 1 h ............. zł 

2 
 Świadczenia udzielane jako kierownik zespołu wyjazdowego 

podstawowego „P” * 
Cena za 1 h ............. zł  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

3. TERMIN REALIZACJI  

od 01.11.2018 – do 31.10.2019  

 

 

 
 
 
 
 
.............................................................                                                                  
                         miejsce i data                                        

                                                                                              ……………..........................................................                                                                                                      
podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie 
prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu 
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załącznik nr 2 do SWKO 

…………….………………… 
            pieczęć oferenta 

 
 

 

Głubczyce, dnia ………………. 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień niniejszego konkursu ofert: 

 

 

 

1. Składam/-y ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączonych 

projektach umów, stanowiących integralną część SWKO. 

2. Oświadczam/-y, że uważam/-y się za związany/-ch z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam/-y, że załączone do niniejszego ogłoszenia wymagania stawiane Oferentowi oraz projekty umów zostały 

przeze mnie/przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję/-emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienie.  

4. Oświadczam/-y, że umowę będę/-dziemy realizował/-li zgodnie z umową oraz z wymogami zawartymi w aktach 

powszechnie obowiązujących oraz zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

5. Oświadczam/-y, że wyrażam/-y zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy w 

przypadku wyboru mojej/naszej oferty. 

6. Oświadczam/-y, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

 

 
.............................................................                                    ……………..........................................................               
                         miejsce i data                                                                           podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie 
prawnym, reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń 

woli w jego imieniu 
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załącznik nr 3a do SWKO 

UMOWA ………………… 

 

zawarta dnia ……………2018r. w Głubczycach 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.,  

 48-100 Głubczyce ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000008514, posiadającym  NIP 748-14-15-846, Regon 

000311579 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora –  Adama Jakubowskiego 

zwaną dalej Udzielającym Zamówienie 

 a 

.................................................. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………… z siedzibą …………….., 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będący/-ą podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT) i posiadający/-ą NIP .........................., posługujący/-ą się numerem REGON ....................... 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienie zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania obowiązek udzielania świadczeń 

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

nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenia życia, a także w razie wszelkich 

innych zachorowań, łącznie zwanych także w treści umowy - przedmiotem umowy. 

2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 

dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.  

3. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest samodzielny i 

niezależny od Udzielającego zamówienie w zakresie wyboru metod i zakresu udzielanego świadczenia oraz nadzoru nad 

czynnościami innego personelu pozostającego w trakcie udzielania świadczeń pod jego nadzorem, w przypadku 

kierownika zespołu.   

4. W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu 

ratownika medycznego, Przyjmujący zamówienie ma prawo zlecania określonych czynności innym członkom personelu 

medycznego w przypadku kierowania pracą zespołu.   

 

§ 2 

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

zamówienie zawodem ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu kwalifikacjami uzyskanymi w drodze 

kształcenia podyplomowego oraz posiadanymi uprawnieniami, realizowane w zespołach ratownictwa medycznego 

podstawowego „P” oraz specjalistycznego „S”. 

2. Zakres podstawowych obowiązków Przyjmującego zamówienie określa ustawa z dnia 8 września 2006r. o 

państwowym ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195, ze zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

20.04.2016r w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 

ratunkowe, które  mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2016, poz. 587). 
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§ 3 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z organizacją czasu i pracy zespołów wyjazdowych Udzielającego 

zamówienie wymienionych w § 2 ust. 1. 

2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do ustalania, a także dokonywania zmian: 

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

2) składu osobowego zespołu. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem określającym miesięczny rozkład 

czasu udzielania świadczeń, sporządzanym  przez Udzielającego zamówienie lub przez upoważnionego przedstawiciela 

przed rozpoczęciem następnego miesiąca kalendarzowego wykonywania przedmiotu umowy.  Udzielający zamówienie 

zobowiązuje się do rozpisania dyżurów w ilości nie mniejszej niż ilość dyżurów przeliczonych w danym miesiącu z etatu. 

2. Udzielającemu zamówienie 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 zamówienie. Udzielający zamówienie ma obowiązek udzielać świadczeń w 

czasie wyznaczonym w powyższym trybie. 

3. Kontrolę nad właściwym wykonywaniem przedmiotu umowy będą sprawować odpowiednio: Kierownik Pogotowia 

Ratunkowego, Koordynator Pogotowia Ratunkowego oraz Udzielający zamówienie.  

 

§ 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, należy min. 12 godzin wcześniej powiadomić 

koordynatora Pogotowia Ratunkowego, celem ustalenia zastępstwa. 

3. Zastępcze udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 2 może być powierzone wyłącznie ratownikowi medycznemu, 

pielęgniarki/pielęgniarza systemu związanemu z Udzielającym zamówieniE umową, posiadającemu kwalifikacje i 

uprawnienia do udzielania świadczeń, których dotyczy zastępstwo oraz poinformowanie Kierownik Pogotowia 

Ratunkowego, Koordynatora Pogotowia Ratunkowego oraz Udzielającego zamówienie.  

 

§ 6 

Przyjmujący zamówienie obowiązany jest w zakresie przedmiotu umowy przestrzegać następujących zasad: 

1) zespoły wyjazdowe wyjeżdżają na zlecenie dyspozytora niezwłocznie; 

2) poszczególne zlecenia wyjazdowe powinny być realizowane w całości przez ten sam zespół wyjazdowy; 

3) kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego jest lekarz, a w przypadku braku lekarza ratownik medyczny 

wyznaczony przez Przyjmującego zamówienie; 

4) 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 wyznaczona przez Przyjmującego zamówienie;  

5) podczas udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie nosi odzież ochronną i roboczą; Udzielający 

zamówienie nie pokrywa kosztów zakupu i utrzymania w czystości ww. odzieży. 
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§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji udzielanych świadczeń, w tym 

dokumentacji medycznej, według zasad obowiązujących w jednostkach, z którymi Udzielający zamówienie zawarł umowy 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób rzetelny, kompletny i czytelny.  

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r, poz. 186) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069 z późn. zm.) oraz z zasadami obowiązującymi w jednostce na rzecz której 

udzielane są świadczenia medyczne będące przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest ściśle przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, i ponosi pełną odpowiedzialność z 

tytułu naruszenia wyżej wymienionych przepisów i ewentualnego udostępniania danych osobowych pacjentów osobom 

nieupoważnionym.  

 

§ 8 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i standardów postępowania obowiązujących w 

Pogotowiu Ratunkowym oraz u Udzielającego zamówienie. 

2. 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 

szczególne nie może polecać usług zakładów pogrzebowych.  

3. Przyjmujący 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.  

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w godzinach udzielania świadczeń na podstawie niniejszej umowy na rzecz 

Udzielającego zamówienie nie będzie udzielać świadczeń na rzecz innego podmiotu. 

 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada: 

1) tytuł zawodowy: Ratownik Medyczny  

2) kwalifikacje: Pielęgniarki/Pielęgniarza Systemu 

3) min. 2-letnie doświadczenie na zajmowanym stanowisku. 

 

§ 10 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli w każdym czasie w zakresie wykonywania 

przedmiotu umowy, tj. sposobu i jakości udzielania usług, przeprowadzanej przez osobę wyznaczoną przez Kierownika 

Udzielającego zamówienie. 

 

§ 11 

1. Przyjmujący zamówienie przedłoży: 

a) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do świadczenia usług 

medycznych jako ratownik lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu.  

b) zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP na stanowisku pracy z aktualną datą ważności. 
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c) polisę OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.   

2. W/w. dokumenty będą uaktualniane przez cały okres trwania umowy i przedkładane Udzielającemu zamówienie 

najpóźniej w następnym dniu roboczym od upływu daty ich obowiązywania. 

 

§ 12 

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

ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie oraz 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 zamówienie. 

3. Udzielającemu zamówienie przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe w wysokości kwoty 

zapłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego 

zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub kwoty, której Udzielający zamówienie nie uzyskał lub musi 

zapłacić podmiotowi finansującemu świadczenia zdrowotne w związku z nienależytym udzielaniem świadczeń przez 

Przyjmującego zamówienie. 

§13 

1. Udzielający zamówienie udostępni Przyjmującemu zamówienie własność  tj.: 

1) środki transportu sanitarnego wraz z paliwem oraz obsługą techniczną pojazdów, 

2) aparaturę, sprzęt medyczny oraz inne sprzęty, środki i rzeczy stanowiące wyposażenie środków transportu 

sanitarnego oraz pomieszczeń,    

3) pomieszczenia w celu świadczenia umowy, 

4) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, zgonie z obowiązującymi standardami. 

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

udzielania świadczeń objętych przedmiotem umowy oraz w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu 

oraz nie obejmuje korzystania z nich przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich nie otrzymujących świadczeń w 

ramach niniejszej umowy.  

3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Kierownika Pogotowia Ratunkowego, 

Koordynatora Pogotowia Ratunkowego oraz Udzielającego zamówienie o każdym stwierdzonym fakcie zaginięcia lub 

zniszczenia rzeczy określonych w ust. 1. 

§ 14 

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

udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy Udzielający zamówienie udowodni, że szkoda powstała z winy Przyjmującego 

zamówienie. W przypadku powierzenia Przyjmującemu zamówienie rzeczy do wyłącznego użytku, Udzielający 

zamówienie korzysta z domniemania winy Przyjmującego zamówienie.  

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 informacji, o której mowa w ust. 3 

dokonać zwrotu w naturze lub dokonać zapłaty odszkodowania.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, Udzielający zamówienie ma prawo do potrącenia kwoty 

odszkodowania z wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie za udzielenie świadczeń zdrowotnych.  
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6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy u Przyjmującego zamówienie lub innego członka personelu, 

odpowiedzialność materialną za szkodę wynikłą ze zniszczenia lub utraty udostępnionych rzeczy ponoszą, w częściach 

równych, wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego lub wszystkie osoby wykonujące określone zadania na rzecz 

Udzielającego zamówienie 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 

zespołów wyjazdowych lub wszystkie osoby wykonujące określone zadania na rzecz Udzielającego zamówienie, od 

momentu ostatniego użytkowania 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. Postępowanie opisane w ust. 1 do ust. 8 nie mają zastosowania do szkód w mieniu obejmującym  tabor samochodowy 

wraz z jego wyposażeniem powstałych w związku z udzielaniem przez Przyjmującego zamówienie świadczeń 

polegających na wykonywaniu zadań kierującego ambulansem ratunkowym. Rozliczenie szkody odbywa się na zasadach 

ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.  

 

§ 15 

Przyjmujący zamówienie  realizujący świadczenia polegające na kierowaniu ambulansem zobowiązuje się przestrzegać, 

regulaminów, zarządzeń i instrukcji dotyczących zasad eksploatacji pojazdów obowiązujących u Udzielającego 

zamówienie. 

 

§ 16 

1. Ustala się następujące stawki ryczałtowe za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych: 

- ....... zł brutto za  1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych jako kierownik zespołu 

wyjazdowego podstawowego „P”, 

- .......... zł brutto za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych przez ratownika medycznego 

– kierowcę/pielęgniarkę/pielęgniarza systemu. 

2. Należność Przyjmującego zamówienie stanowić będzie iloczyn stawki ryczałtowej za 1 godzinę udzielania świadczeń i 

liczby godzin udzielania świadczeń w danym miesiącu, z uwzględnieniem zróżnicowania stawek, o których mowa w ust.1.   

3. Udzielający zamówienie będzie wypłacał Przyjmującemu zamówienie dodatkowe środki przeznaczone na wzrost 

wynagrodzeń dla ratowników medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 

2018 poz. 1373). 

3. Należności wypłacane będą za okresy miesięczne. Podstawą do obliczania i zapłaty należności będzie prawidłowo 

wystawiona przez Przyjmującego zamówienie faktura, w której wyszczególnione będą: 

1) okres (miesiąc, którego dotyczy dokument), 

2) nazwa świadczonych usług, 

3) ilość godzin świadczenia usług, 

4) cena jednostkowa za świadczenie usług,  

5) kwota główna należności, 

6)  pozycja dotycząca wypłaty środków, o których mowa w ust. 3. w wysokości 800zł na tzw. etat przeliczeniowy, w 

przypadku wzrostu ustawowego wynagrodzenia wypłata dodatkowych środków zostanie adekwatnie zwiększona.  

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie odprowadza 

podatek dochody do właściwego Urzędu Skarbowego oraz uiszcza składki do właściwego Oddziału ZUS. 

5. Zapłata należności następować będzie terminie 21 dni po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury przez 

Przyjmującego zamówienie, przelewem na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie, przy czym za 

datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta bankowego Udzielającego zamówienie.  
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6. Przyjmujący zamówienie nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść wierzytelności 

z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy strony dopuszczają 

możliwość zmiany stawek określonych w ust. 1. 

 

§ 17 

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie na jego pisemne wezwanie kary umowne: 

1) za nieobecność w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń i niezapełnienie właściwego zastępstwa - kwotę 

300 zł.   

2) za nieobecność obejmującą cześć czasu wyznaczonego do udzielania świadczeń i niezapewnienie zastępstwa – 

kwotę równą wynagrodzeniu za opuszczoną liczbę godzin udzielania świadczeń, jakich dotyczyła nieobecność. 

3) za opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem zadań przez innego ratownika medycznego – kwotę 

150 zł. 

4) za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu – kwotę równą 

należności za 1 godzinę udzielania świadczeń w zespole.   

5) za brak wymaganej odzieży – kwotę 10 zł za każdą godzinę bez takiej odzieży. 

6) za uzasadnioną skargę pacjenta – 200 zł. 

7) za nieetyczne zachowanie – 100 zł. 

2.  Oceny sytuacji opisanych w ust. 1 pkt 6 i 7 dokonuje Kierownik Pogotowia oraz Udzielający zamówienie, po uprzednim 

wysłuchaniu Przyjmującego zamówienie i sporządzeniu z tego wysłuchania protokołu.        

3. W razie nie wywiązania się przez Przyjmującego zamówienie z warunków umowy Udzielający zamówienie ma prawo 

żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów.  

 

§ 18 

1. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta. 

2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) powierzenia przez Przyjmującego zamówienie wykonania świadczenia osobie trzeciej z zastrzeżeniem §5 ust. 2 i 

3; 

2) nieprzestrzegania przez Przyjmującego zamówienie harmonogramu udzielania świadczeń, ustalonego przez 

Udzielającego zamówienia;  

3) powzięcia przez Udzielającego zamówienie wiadomości o nieprzestrzeganiu przez Przyjmującego zamówienie 

postanowień §7; 

4) nieprzestrzegania przez Przyjmującego zamówienie zasad, o których mowa w §15; 

5) podejmowania lub prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie działań oczywiście niekorzystnych dla 

Udzielającego zamówienia, utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszej 

umowy; 

6) stwierdzenia u Przyjmującego zamówienie stanu nietrzeźwości lub stanu wywołanego środkami działającymi 

podobnie do alkoholu w godzinach wyznaczonych do udzielania świadczeń;  

7) zaistnienia okoliczności niezależnych od Udzielającego zamówienie, uniemożliwiających kontynuację udzielanego 

zamówienia na świadczenia zdrowotne. 

8) naruszenie przepisu §11 ust.2. 

3. Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza może być rozwiana przez każdą ze stron ze wskazaniem przyczyny, za 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.  
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§ 19 

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji.  

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, sprawy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Udzielającego zamówienie. 

 

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące w 

zakresie objętym niniejszą umową. 

§21 

Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia 01.11.2018 – do 31.10.2019.  

 

§ 22 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 23 

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

                     

                           Przyjmujący zamówienie                                                        Udzielający zamówienie 

 


