WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………… roku w Ustce, pomiędzy:
Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 NIP : 839-002-36-21
Regon : 770979789 reprezentowaną przez : Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka
35 – Stanisława Podlewskiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Agnieszki Krysiak, zwanym w
dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
-a………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ........................................................................................,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
zwane łącznie w dalszej treści umowy „Stronami”,
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi zabezpieczenia
medycznego uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w roku
2019 r. zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zaproszeniem do składania ofert i złożoną przez
Wykonawcę ofertą, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy wykaz imprez objętych niniejszą umową stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do składania
oferty, dalej zwany Wykazem imprez.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi należytego do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z ustawą z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.),
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ustaloną w Wykazie imprez ilość środków ochrony medycznej i
ratowników posiadających zgodne z przepisami prawa przeszkolenie i kwalifikacje oraz środki transportu
sanitarnego (karetki) przystosowane do wykonywania działalności objętej umową wyposażone w sprzęt i
materiały medyczne niezbędne do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
5. Zamawiający każdorazowo na 14 dni przez realizacją imprezy przekaże ostateczną informację dotyczącą
liczebności i czasu pracy służb porządkowych, programu oraz wskaże osobę odpowiedzialną za
bezpieczeństwo.
6. Strony dopuszczają zmiany w ilości służb medycznych w odniesieniu do Wykazu imprez, ze względu na
potrzeby Zamawiającego, w drodze pisemnego porozumienia Stron.
7. Zamawiający może zwiększyć liczbę godzin świadczenia zabezpieczenia medycznego przez Wykonawcę o
maksymalnie 20%, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na kwotę nie mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie :
sto tysięcy złotych zero groszy brutto). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. Niedostarczenie
dokumentu ubezpieczenia w wymaganym terminie lub zerwanie ciągłości ubezpieczenia stanowić będzie
podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiedniej pomocy medycznej w każdym przypadku zaistnienia
takiej potrzeby.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprawować opiekę medyczną i udzielać świadczeń medycznych z należytą
starannością oraz z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
sztuki zawodowej, w tym etyki zawodowej i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą własnego sprzętu i aparatury
medycznej. Wykonawca oświadcza, iż posiada w pełni sprawną i dopuszczoną do użytkowania zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami aparaturę medyczną niezbędną do wykonania przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentowi w trakcie udzielania świadczeń
zdrowotnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie w realizacji
przedmiotu umowy, w tym w szczególności o utracie uprawnień lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania
usług medycznych lub braku możliwości zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu lub sprzętu
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług medycznych objętych niniejszą umową innemu
podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia …….03.2019 r. do dnia …….03.2019 r.

§ 5.
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………) brutto.
2. Cena jednostkowa brutto za 1 godz. zabezpieczenia imprezy przez ratownika medycznego z torbą
ratowniczą ………………………………………..…………..
3. Cena jednostkowa brutto za 1 godz. zabezpieczenia imprezy przez zespół wyjazdowy
…………………………………………………
4. Ceny określone w ust. 2 i 3 nie mogą być podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy. Ceny
jednostkowe mogą być okresowo obniżone w okresie obowiązywania umowy w przypadku wprowadzenia
przez Wykonawcę cen promocyjnych.
5. Ceny jednostkowe brutto za świadczenie 1 godziny zabezpieczenia medycznego określone w ust. 2 i 3
obejmują wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpują
należności Wykonawcy z tytułu jej wykonania.
6. Rozliczenia za wykonane usługi następować będą fakturami częściowymi, wystawianymi każdorazowo po
wykonaniu przez Wykonawcę usługi zabezpieczenia medycznego, według cen jednostkowych brutto
określonych w ust. 2 i 3 i ilości przepracowanych godzin.
7. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi danymi:
NABYWCA Gmina Miasto Ustka, ul. Ks Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka NIP 839-002-36-21
ODBIORCA Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka
8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna być dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w
terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
9. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy o
numerze: ………………………………………………………………………………………… .
10. Terminy płatności faktur będą wynosiły 14 dni po wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Bieg terminu płatności liczony będzie od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
12. Za termin zapłaty faktury Strony uznają dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.
§ 6.
1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w tym nieterminowego lub
nienależytego wykonywania usług zabezpieczenia medycznego, a także jeżeli wykonanie przedmiotu umowy
straciło dla Zamawiającego znaczenie, w szczególności z uwagi na odwołanie imprezy/imprez określonych w
Wykazie imprez lub przesunięcia jej/ich terminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie a za usługi
wykonane prawidłowo i należycie do chwili odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki w świadczeniu danej usługi w stosunku do terminu ustalonego w Wykazie imprez.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Kary umowne są niezależne od poniesienia przez Zamawiającego szkody.
4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją w całości poniesionej szkody, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
§7
1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporu wynikłego w związku z realizacją niniejszej umowy, będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zmiany lub uzupełnienie postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy i zaproszenie do składania ofert ze wszystkimi
załącznikami.
5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników imprez
sportowo-rekreacyjnych i z dostępem do zasobów informatycznych Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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