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Umowa na świadczenia opieki zdrowotnej
w zakresie zabezpieczenia medycznego wydarzenia.
zawarta w dniu …………………………………. w Janików pomiędzy:
Specjal-Trans S.C. Mazurek Jerzy, Mazurek Aleksandra
Janików, ul. Stefana Batorego 8a
55-200 Oława
NIP: 912-17-56-291
REGON: 932912202
zwanym dalej w treści umowy „wykonawcą”,
reprezentowanym

przez:
Współwłaściciel
Współwłaściciel

Jerzy Mazurek
Aleksandra Mazurek

a ……………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………………………………………………………………...
……………………….……………………………………………………………………………………………………...
NIP ……………………………. lub PESEL …………………………….
zwanym dalej w treści umowy „zleceniodawcą”
§1
Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez wykonawcę usługi zabezpieczenia medycznego wydarzenia
określonego w §1, ust. 3 na rzecz zleceniodawcy zamówienia.
2. Wykonawca świadczyć będzie usługi w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej karetką typu „T” z
personelem opisanym w §1, ust. 4 oraz z wyposażeniem ustalonym przed zabezpieczeniem na rzecz
zleceniodawcy.
3. Informacje szczegółowe zamówienia:
1.

Rodzaj wydarzenia:
Miejsce i data wydarzenia:
Orientacyjna ilość uczestników:
Godziny zabezpieczenia:
4. Ilość personelu wykorzystana do zabezpieczenia medycznego wydarzenia:
RODZAJ KWALIFIKACJI PERSONELU

ILOŚĆ
OSÓB

Kierowca
Kierowca/Ratownik KPP
Ratownik KPP
Ratownik medyczny
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Lekarz
§2
Wykonawca oświadcza, że do świadczenia usługi zabezpieczenia medycznego wydarzenia, o których mowa w §1
posiada:
1) stosowne uprawnienia,
2) sprzęt, wiedzę techniczną, doświadczenie oraz kadrę pracowników przeszkolonych i wykwalifikowanych,
gwarantujące wykonanie usługi z należytą starannością,
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§3
Zleceniodawca oświadcza, że przekaże wszelkie informacje potrzebne do wykonania zabezpieczenia medycznego
wydarzenia wykonawcy:
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania informacji na temat zabezpieczanego wydarzenia,
2. Zdefiniowania ilości personelu potrzebnego do zabezpieczenia medycznego wydarzenia,
3. Zdefiniowania orientacyjnych godzin wydarzenia,
4. Zaplanowanie swobodnego dostępu do punktów medycznych i ambulansów medycznych,
5. Wytyczenie dróg swobodnego przemieszczania się w trakcie trwania imprezy,
6. Ulokowanie zespołu i drogi ich dojścia do poszkodowanych powinny być zaplanowane w taki sposób, aby
zespół mógł dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w ciągu około 5 min,
7. Drogi ewakuacyjne powinny umożliwić szybki transport poszkodowanego do punktu medycznego lub karetki
pogotowia.
§4
1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za usługę zabezpieczenia wydarzenia jest suma
kosztów zryczałtowanej stawki postoju ambulansu z / bez z dodatkową opieką medyczną, powiększona o
dodatkową godzinę potrzebną na lokalizację punktu i organizację usługi.
2. Koszty materiałów medycznych (materiały opatrunkowe, leki, elektrody, jednorzaowy sprzęt medyczny, itp)
zużytych potrzebnych do ratownia życia i zdrowia w czasie trwania wydarzenia ponosi zlecenidawca.
3. Ryczałtowe wynagrodzenia za zabezpieczenie medyczne wydarzenia w godzinach........................ strony ustalają na:
……………………………... zł (słownie …………………………………… zł)
4. Cena brutto za każde rozpoczęte 60 min. oczekiwania zespołu na miejscu wydarzenia, do której został zamówiony
powyżej godzin ustalonych w umowie wynosi:
……………………………... zł (słownie …………………………………… zł) za każe pełne 60 minut postoju
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3-4 wyraża się kwotą brutto/netto.
§5
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w kwocie 50% orientacyjnych kosztów zabezpieczenia
wydarzenia do dnia poprzedzającego transport ustaloną na:
…………………………….……… zł (słownie …………………………… zł) zadatku w kwocie 50%
orientacyjnych kosztów zabezpieczenia medycznego wydarzenia.

Na konto wykonawcy:
SPECJAL-TRANS
BZWBK
53 1090 2428 0000 0001 0114 5846
W innym wypadku wykonawca może odmówić wykonania zabezpieczenia medycznego wydarzenia.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do wpłacenia reszty należności tj. różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą zaliczki a
sumą kosztów zabezpiecenia i innych opłat zgodnych z §4, ust. 3, 4; w ciągu 7 dni od otrzymania rachunku/faktury
na konto okazane w ust. 1.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków zlecenia w stosunku do osób trzecich.
§8
Zleceniodawca zrzeka się wszelkich roszczenie związanych z usługą realizowaną przez Wykonawcę i osoby trzecie –
współpracownicy.
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§9
Za wszelkie zniszczenia dokonane przez zleceniodawcę lub osoby trzecie, bezpośrednią odpowiedzialność finansową
ponosi zleceniodawca.
§9
Jeśli wydarzenie noso znamiona niebezpiecznego to po stronie zleceniodawcy pozostaje uznanie w ubezpieczeniu
wydarzenia załogi wykonawcy oraz ambulansu na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do
rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd w Oławie
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§12
W razie odwołania przez Zleceniodawcę zlecenia, o którym mowa w niniejszej UMOWIE Zleceniodawca pokryje
uzasadnione udokumentowane koszty przygotowania do UMOWY poniesione przez Wykonawcę..
§13
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania umowy bądź
jej części dojdzie na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności o charakterze
nadzwyczajnym, niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec, a które powstały po
zawarciu umowy.

Wykonawca:

Zleceniodawca:
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