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Zaproszenie do składania ofert 

na świadczenie usługi transportu sanitarnego karetką sanitarną typu „P” 
 

 
1) Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 
34-500 Zakopane. 
 
2) Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu 

„P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 

w Zakopanem. 

Usługa ma być wykonywana z należytą starannością, przy wykorzystaniu sprzętu oraz aparatury 
medycznej posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także z poszanowaniem ustawowych praw pacjenta. Sprzęt medyczny, stanowiący 
wyposażenie karetki ma być w pełni sprawny oraz ma posiadać aktualne przeglądy techniczne, 
udokumentowane odpowiednim wpisem do paszportu technicznego aparatu. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działalność kierowców, którym powierza wykonanie usługi. Wykonawca będzie 
zobowiązany do prowadzenia ewidencji pojazdu na kartach drogowych, potwierdzonych przez osobę 
zlecającą przewóz, na podstawie których wystawione będą faktury obciążające Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do poddania kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.  
Zakres przedmiotowy usługi obejmuje przewożenie pacjentów karetkami typu: zespół 
podstawowy, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wg potrzeb, w szczególności do : Tarnowa, 
Nowego Sącza, Krakowa, Katowic i Gorlic. Usługa ma być świadczona  od poniedziałku do piątku,  
w godz. od 8.00-15.00. 
Wymagany czas reakcji na zgłoszenie: do 60 minut. 
Skład zespołu karetki musi być zgodny z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 8 
września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2019, poz. 993). Kierowca 
kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 106 ust. 1 
Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 341). 
Usługa transportu sanitarnego wykonywana ma być środkami transportu sanitarnego spełniającymi 

cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane (Polska Norma PN-EN 1789+A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – 

Ambulanse drogowe), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz wymaganiami dotyczącymi wyposażenia medycznego zgodnie z 

aktualnie obowiązującą Polską normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane. Środek 

transportu ma być pojazdem uprzywilejowanym i posiadać oznakowanie zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. Każdy samochód, którym będą świadczone usługi musi: spełniać wymogi 

sanitarne, w szczególności posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne, posiadać 

ubezpieczenie OC, NW być zaopatrzony w środek łączności np. telefon komórkowy, zapewniać 

odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku. 

2. Przewidywana wielkość zamówienia:  
Przewidywany przebieg w czasie trwania umowy: 13 000 km 
Wielkość ta służy do obliczenia wartości zamówienia.  
Faktyczny zakres usług  zlecony do wykonania w czasie trwania umowy uzależniony będzie od potrzeb 
Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), stąd też może różnić się od ilości 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości  nie 
przekroczy 20% całości przedmiotu zamówienia. 
 
3) Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2020 r. 
 



4) Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
2. kserokopie stron paszportów technicznych sprzętu medycznego, stanowiącego wyposażenie 
karetki,  zawierające dane aparatu (nazwa, nr fabryczny, producent, rok produkcji)  i aktualne 
przeglądy techniczne; 
3. Kserokopie dowodu rejestracyjnego karetki, którą będzie świadczona usługa; 
4. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia (wykonawca może 
złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  formularza załączonego 
do zaproszenia) 
Dokumenty przedstawione w formie kopii (kserokopii) mają być  poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 
Brak któregokolwiek dokumentu oraz niezgodność treści oferty z treścią zaproszenia spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
5) Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
 
1. Ceną oferty jest całkowita wartość brutto wykonania usługi, wyliczona jako iloczyn: jednostkowej 

ceny transportu za 1 km i szacunkowej ilości km tj. 13 000 km.  
2. W cenie jednostkowej za 1 km transportu należy uwzględnić wszelkie koszty usługi  

(wszystkie czynności, zobowiązania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w 
szczególności czynności określone w zaproszeniu do składania ofert), w tym również podatki oraz 
rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.  

3. Obliczając cenę oferty należy podać całkowitą wartość netto usługi, wskazać wysokość i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wynikającą z sumy wartości netto i podatku VAT 
wartość brutto.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty wskazać również cenę jednostkową netto i 
brutto za 1 km świadczenia usługi transportu.  

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
6) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 
Cena brutto za całość usługi - 100%  

 
           Cn 
C=  ------------- x  100 x 100% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali  100 
punktowej .  
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7) Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania 
ofert. 
 

2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesyłać do dnia 12.12.2019 r. do godz.12.00, na adres: 
 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
nr faksu : 18/20 146 32 

e-mail: b.kreft@ szpitalodrodzenie.pl 

znak sprawy: A.ZP-24-18/19 
 
Po upływie ww. terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 



Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
- Barbara Kreft  - Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji  
tel. 18 20 150 45 wew. 172 fax. 18 20 150 45 wew.188 
 
8) Termin i miejsce  składania ofert: 
 

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, 
Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  lub w postaci elektronicznej 
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: 
b.kreft@szpitalodrodzenie.pl w terminie do dnia 16.12.2019 r. do godz. 10.00  

Dopuszcza się składanie skanu ofert drogą elektroniczną (tj. nie opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), potwierdzonych niezwłocznie pisemnie. 

W takim przypadku należy przesłać niezwłocznie oryginał oferty na ww. adres 

Zamawiającego. 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 
10) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą 
fizyczną 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem danych osobowych zbieranych i przekazywanych w celu wyboru wykonawcy, 

zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. 

Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane,  tel.: 18/20 150 45,  fax: 18/20 146 32; 

 dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym 
zgodnie z obowiązującym prawem.  

 osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do treści tych 
danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru 
wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy;  
 osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;  
 osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego;  
 w przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób 
mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę 
zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone;  

 dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;  
 okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania;  
 dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@szpitalodrodzenie.pl, tel.: 

18/2015045; 
 w przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą 
informacji, o których mowa w art. 14 RODO.  

 
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 

 
 

         

                          dr hab. med. Marcin Zieliński  
       (podpis i pieczęć Kierownik Zamawiającego)  

 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy 



 
 

zał. nr 1 do zaproszenia do  
składania ofert  

....................................................      
/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,  
Adres, NIP, REGON/          
 
                            

FORMULARZ OFERTY 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług transportu 
sanitarnego karetką sanitarną typu „P” na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – A.ZP.24-18/19, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena netto za całość usługi (przewóz karetką typu „P”, przewidywany przebieg:  

13 000  km) …………..………………………………………. zł 

 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość usługi : ………………………………………………… zł 
( słownie: …………………………………………………………………………………… zł) 
 
Cena obejmuje: 
Koszt transportu za 1 km  
netto:  ……………………… zł/ km 
brutto: ……………………..zł/ km  
 
( słownie:...................................................................................................... zł) 
 
Informacja o posiadanych środkach transportu medycznego ( rodzaj, marka, rocznik) 
………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………............................................. 
 
Wyposażenie karetki transportowej: 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub 
ratownik medyczny: 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
Posiadana baza wyjazdowa i centrum dyspozytorskie : 
 
Adres: …………………………………………………………………………… tel/fax. ……………………………………………… 
 
 
Oświadczam, iż usługę będę świadczyć w okresie od daty podpisania umowy do dnia 
30.06.2020 r.  
 
Oświadczam, ze zapewnię czas reakcji na zgłoszenie dla karetki nie dłużej niż 60 minut. 
 
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń. 
 



Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 
Zamawiającego. 
 
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania. 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko  

 

Ades:  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
Miejscowość ............................, dnia ....................................   r. 

  



zał. nr 2 do zaproszenia do  
składania ofert  

 

Wzór umowy. 

 

Zawarta zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w dniu ……………… roku w Zakopanem pomiędzy:  
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. 
Gładkie 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym -rejestrze stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego,  NIP: 
736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 

za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

a 
............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez  

............................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług transportu 

sanitarnego karetką sanitarną typu „P” do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wg 
potrzeb, w szczególności do : Tarnowa, Nowego Sącza, Krakowa, Katowic i Gorlic, od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-15.00., zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia 
………….., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Czas reakcji na zgłoszenie dla karetki wynosi do 60 minut. 

3. Usługa transportu sanitarnego rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia wezwania, a kończy 
się z chwilą przekazania pacjenta w miejscu docelowym zgodnie ze zleceniem; 

4. Transport powinien odbywać się trasą optymalną tzn. najkrótszą i najszybszą w danych 
warunkach komunikacyjnych;  

5. Skład zespołu karetki musi być zgodny z definicją zawartą w art. 36 ust. 1 pkt.2 ustawy 
z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. 
Dz.U.2019 r., poz. 993). Kierowca kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi spełniać 
wymagania, o których mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 
kierujących pojazdami (t.j.Dz.U. z 2019 r. , poz. 341). 

6. Usługa transportu sanitarnego wykonywana będzie środkami transportu sanitarnego 
spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (Polska Norma PN-EN 
1789+A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe), zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz wymaganiami dotyczącymi wyposażenia medycznego zgodnie z 
aktualnie obowiązującą Polską normą przenoszącą europejskie normy 
zharmonizowane. Środek transportu będzie pojazdem uprzywilejowanym i będzie 
posiadał oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy samochód, 
którym będą świadczone usługi musi: spełniać wymogi sanitarne, w szczególności 
posiadać aktualne, dopuszczające do ruchu badania techniczne, posiadać ubezpieczenie 
OC, NW być zaopatrzony w środek łączności np. telefon komórkowy, zapewniać 
odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku. 



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia określonego 
w zał. nr 1 do umowy, w zależności od ilości hospitalizowanych pacjentów, przy 

uwzględnieniu, iż zmniejszenie zakresu świadczonych usług nie przekroczy 20% w zakresie 
łącznej kwoty określonej w umowie. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze  strony Wykonawcy jest 
……………………………….. telefon kontaktowy: ………………….. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: 
………………………………………….( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze 
Wykonawcy) 

3. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i 
zgody Zamawiającego. 

4. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

                                                                   § 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać postanowienia niniejszej umowy z najwyższą 
starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 
usług, z poszanowaniem ustawowych praw pacjenta. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt oraz aparatura medyczna wykorzystywane przy 
świadczeniu usługi posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone będą wyłącznie przez osoby o odpowiednich 
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych 
w odrębnych przepisach. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczenie usług przez osoby przez siebie 
zatrudnione lub działające w jego imieniu na innej podstawie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji pojazdu na kartach drogowych, 
potwierdzonych przez osobę zlecającą przewóz, na podstawie których wystawione będą 
faktury obciążające Zamawiającego. 

6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd tożsamy 
co do klasy, nie później niż po 30 minutach od zgłoszenia awarii. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania właściwego reżimu 
sanitarnego pojazdu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do poddania kontroli przeprowadzonej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia lub przez Zamawiającego w zakresie należytego wykonania świadczenia 
usług objętych umową. 

 
§5  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 30.06.2020 r. chyba, że 
przedmiot umowy zostanie zrealizowany wcześniej na łączną wartość określoną w § 6 
ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
 



                                                                     § 6 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za świadczone usługi będzie obliczane każdorazowo na 
podstawie rzeczywistej ilości świadczonych usług w ciągu miesiąca pomnożonej przez cenę 
jednostkową netto za 1 km  ………………………….. zł plus należny podatek VAT, zgodnie ze 
złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może przekroczyć łącznej kwoty :  
netto .................................. zł podatek VAT …..%  brutto: …………………………………...  zł 
(słownie złotych: .....................................................)  

3. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę cen z uwagi na  ustawową 
zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 

4. Zamawiający nie ponosi kosztów tzw. zjazdów technicznych i służbowych związanych 
z tankowaniem pojazdu, uzgodnieniami i ewentualną naprawą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie do 10-go dnia 
następnego miesiąca rozliczenie finansowe z  realizacji umowy za miesiąc poprzedni, 
stanowiące podstawę do sporządzenia faktury. 

6. Podstawą rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 będą karty drogowe pojazdów, potwierdzone 
przez Zamawiającego w zakresie przejechanych kilometrów. 

7. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

9. W przypadku nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe 
odsetki. 

                                                                   
§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

       § 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

       § 9 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

  § 10 

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

 
 
 
 
 
   ………………………………                             ……………………………….. 
     ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 
 


