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乙aWa雨・W軸 20・†9「.weW「e由貧w雨-p〇両車y:

DolnoSlaskimSzpita営emSpecjalistycznymim,T.Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

Z/sui,Gen,AugustaEmiIaFieldorfa2,54-049Wrocねw,

Za「ejestrowanymwSadzieRejonowymdiaWrocねwia十abrycznejweWrocねWiuVIVtrydzialGospodarczy

KrajowegoRejestruSadowegoKRSOOOOO40364,NIP899・22-28-56O,REGONOO6320384,

kt6ryrep「ezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Dy「ekto「

2)DorotaTopolnicka-GtownyKsiegowy
-王W訓叩乱闘"之紬掲雨脚

a

kt6rarep「ezentuje:

聞
-ZWanymdaIej。Wykonawca"

冨田

〇両S両軸za冊か南e調ia

l,Zamawla」aCyZamaWia,aWykonawcaprzyJmujedowykonaniausfugitranspo血Wgranicachmiasta

Wroctawiaos6b,dokument6w,bagaZujtp.typu"丁AXl"wzak「esie:

1)p「zewiezieniapra∞Wnik6wZamawiaj争cegodobank6w,OddzialuNFZ言nnych jednosteksfuZbyzd「Owia,

u「z?d6wpahstwowychisamorz争dovych,W∞lachzaopatrzeniovychitp;

2)przewiezieniudokument6w,P「ZeSytek,baga之u,d「obnegosprzetuitp.domiejscwskazanychwzIeceniu;

3)innep「zew°Zy ZgOdniezezleceniemZamawiajaceg〇、

§乙

0bowiazkiWykonawcyzwiazanezrealizaく萌umowy

l.Wykonawca oSwiadcza,浸POSiada kwa睡ka句eiuprawnlenia vymagane do prawidtowego wykonania

PrZedmiotuumowy,aWSZCZeg6lno§ci:

1)posiada°dpowiedniawiedzeidoSwiadczenieniezb印nedIap「awidtowegowykonaniap「Zedmiotu

umOWγ;

2)pqjazdy,ktorymidysponuje,Odpowiadaj争warunkom technicznym ok「eSlonym w rozporz争dzeniu

M血st[aLL繭astrul叫yws印加e批a皿h胎wtech血e狐押出pe担zd鎚QraZZat紅eS両ch-血ezbed鵬go

vyposazeniazdnia31grudnia2002「・(tekstjednolityDz.U・2013poz.951);

3)pQjazdy,kt(rymidysponuje,POSiad∈塙:

a)aktualneubezpieczenieOCiNW;

b)aktuaine,dopuszczaj争cedoⅢChubadaniatechniczne.

2.Wykonawcazobowi争zanyjestdoposiadaniaaktuainychdokument6wSwiadczacychodopuszczeniup旬azdu

doSwiadczeniaus山gtransportoWChopisarychw§1.Wykonawcazobowi辞ujesjedoniezwtocznego

zawiadomieniaZamawi争j争ceg○○ka之dejzmianiejegouprawnieh,kb「emog争mie6w叫wnawykonywanie

umovyprzezcatyczasjej宜Wania.

3.WykonawcazobowiazujesievIγkona6zleconeusfugiopisanew§1teminowoibezuste「ek.

4.Wykonawcapor`OSipaln印idpowiedzialno!6cy¥湘n争zaszkodywy「Zadzonep「acownikomiosobomtrzecimz

tytulu udzieIenI?iu巨an!echania Swiadczenia usfug transportowych'takZe p「ZeZOSObe p「ZeZSiebie

zatrudnionaw」egOim-eniu naime」POdstawie niZ umowa o p「aCeiodpowiadaza∴SZkodypowstatew

Zwi評kuzeSwiadczeniemusfugtransportowγChIubichzaniechaniem.

5.Wykon叩caWPrZyPadkuawariipQjazdu gwa「a=tujezapewnienit:‖坤aZduzastepczegospe柚aja∞gO

WymOg-StOSOWanedotransporfuos6bispe柚ajacewa…kin面e」SZqumWγ・

61±wyko叫e przed面ct草書?噂Wfasny面s地面」)owie誓ue岬kona融pfZed面otu-臆umOny

podwγkonaw∞m Wymaga uPrZedni写」,Pisemnej zgody Zamaw申IaCegO POd rygorem niewaZno§ci.

Wykonawce=sonOSipet=争Odpowiedzialno§6zadziafania-CZymO§cipodvykonawc6w,kt6「ym poMerZy†

Wykonanie p「Zedmiotuumowy.

7.Wykonawcao§wiadcza,i之vykonywa6bedzie us山g=ransportoweopisanew§1stanowi争cep「Zedmiot

umowyzgodniezaktualnieobowi争zuj争cymiprzepisamip「awa,n°rmamipahstwowymiorazzasadam両edzy

isztukitechnicznq.

8.WykonawcazobowiazujesiedoSwiadczeniausfugobjgivchp「Zedmiotemumowywewszystkiednftygodnia'

Wed恒gstawek°kre§lonych wZaねcznikun「ldoniniqSZqumOWy.

9.Wykonawcazobowiazanyjestprzyst弓pi6dowykonaniausfugiwtrybiePILN巨wczasieniedfuZszym,nLZ60

minutodzg†oszeniaprzezZamawiaj争ceg〇・



§7
臆e馳eれうe寸o画晒せo軸相中師岡of耽鵬匂嗣扇町
DolnoSiaskiegoSzpitalaSpecjaiistycznegoim.T,Ma「ciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej

l.Wykonawca o§wiadcza,之e zobowi争zu」e Sle do zachowania w tajemnlCylnie uJaWniania osobom trzecim,

WCZaSietManiaumovvyo「azpo」e」rOZWIaZaniu,WSZeikichinfo「maqlZWI争ZanyChze5wiadczeniemp「zedmiotu

umowynapodstawieninie」SZqumOWyO「aZPOZySkanycht争drog争info「maqIOfunk匂onowaniuDoInoSlaskiego

SzpitaIa SpeQjaIjstyczneg○○im.T.Marciniaka-Cent「um Medycyny Ratunkow?j,StanOWiacych tajemnice

PrZedsiebio「StWaWrOZumlenIuuStaWyZdnia16kwietnia1993r.0ZWaIczaniunieuczciWejkonku「encji(t.j∴Dz.∪・Z

2003r.N「153,POZ,15O3zp6Zn.zm.).

2二　Wykcmawca‾ZObow崎zujestgTtw両eZ-dop「zes盲Zegarliar甲z印is6WuStaWyZdnia29-まeTP面a的97工0{照れno巾e

danychosobowych(t.j.:Dz.∪.z2016「",POZ"922).

3.WykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedziainoS6ka「nawynikaj争cazww"uStaW.

§8

Zobowiazaniewynikajacezprzestrzeganiazasadoch「onydanychosob°WyCh

St「onyumovywceluprzestrzeganiazasadochronydanychosobovychzawartyumowepowierzeniaprzetwarzania

danychosobovych,StanOWI争C争Zat争CZniknr3ninIe」SZqumOWy"

§9

Karyumowne

l.W「azieniewykonanialubnienaIe之ytegowykonaniaumowyp「ZeZWykonawce)WSZCZeg61noSciwprzypadku‥

1)udzieleniauslugniezgodniezezleceniem;

2)Swiadczeniauslugtransportowychprzezosobynieposiadajaceodpowiednichkwalifikacj=uprawnieh;

3)stwarzaniasytuaqiizag「a之aj争cychbezpieczehstwuprzewo之OnyChos6bimateria16W

4)-Stwierd務南a言Zeバ母殖OnaWCa・nieprzes庇ega+ustaVvy-○-OC師one-danychceobowychoraz涌nych-PrZePis6w.

dot○○Chronydanychwzak「esiedotycz争cym「ealizacjiumowy;

5)zaka之dorazoweop6Znieniew「ea=zaQjizIeceniapowyZej60min;

-　WykonawcazaplaciZamawiaj争cemu ka「?umOWnaWWySOkoSci　200,00z=付OWnie:dwie§cie z†otych

OO/100)zaka之dena「uszenie.

2.WykonawcazaptacinarzeczZamawiaj争cegokareumownawwysokoSci300zl(Siownie:trZyStaZt)zakaZdy

stwie「dzony przypadek niewykonania usfug-tranSPOrtulub za zagubienie dokument6w przekazanych do

dostarcze証aw臆肌喝SCe葛WSkazane-WZlece血山anSpe血

3.WykonawcazaptacinarzeczZamawiajacegoka「?umOWnaWWySOko§cil.000z†(S†ownie:jedntysiac),je之eli

Zamaw-aJaCyOdst争piodumowyzp「ZyCZynieZ争cychpost「OnieWykonawcy.

4.Karyumownemog争podlega6kumuiaq上

5.WykonawcawyraZazgodenapot「acanieka「umownychzp「ZyS山gu」aCegOmuWynag「Odzenia.

6.Je之eli szkoda p「zevy之SZa WySOko§6ka「y umownej,Zamaw-aJaCemu PrZyS山gu」e P「aWO do dochodzenia

odszkodowania uzupctniaj争cego do wys°ko§ciszkody,W tym takZe zwrot ut「aconegO ZySku,na ZaSadach

09創nych.

7.臆Brakszkedy両e.w煽cza-W.Odpewiedz軸eSc主Ztyt血ka剛mo脚ysh二

8.Wprzypadkun-enale之ytegowyw-争ZyWanias一?P「ZeZWykonawc写zkt6regokoiwiekzobowiazk6wprzewidzianych

Wnin堅Zejum。Wie,Zamawi申yup「aWnionyjestdowezwaniaWykonawcydonatychmiastowejzm中y叩osobu

reaIizaq-Zam6wienia"Wezwan-emO之eby6p「zekazane-WZaIe之no§ciodoko=czno§ci-WformlePISemne」,

elekt「OnicznejlubtelefoniczneJ.

9'Wp「zypadku,gdywezwanie,Okt6rymmowawust.80ka之esiebezskuteczne,Zamaw-a」争CymO之enaiiczy6kary

umowne。k・eSlonen亜宰aumow争jak「6wnie之Odst争pi6odumowyzeskutkiemnatychmiastovvym,P「ZyCZym

wezwan-e」W"nie stanow-Warunku dIa na=czenia ka「umownych,kt6「e moga zosta6na=czone tak之e bez

rzeczonegpwezwaniazest「OnyZamawiajapeg○○

§10

UprawnieniaZamaw-alaCegOWPrZyPadkuniedotrzymaniaterminuus山gi

l'W p「zypadku nie zg†oszenia sle Wykonawcy do「ealizaql uS山gI t「anSPOrtu W te「minie ok「eSlonym

w§2ust.10口lumowy,Zamawiajacymaprawozieci6us山geinnemupodmiotowiakosztyponiesioneprzez

Zamaw-aJaCegOPOt「争COnaZOStan争ZnaieZnegoWykonawcywynagrodzeniazaprzedmiotumowynazasadzie

WZajemnejumownejkompensaty.

2.ZamawIajaCyZaSt「Zega SObie p「awodoczeScioweJ「eaiizaq川mOWy,Za「6wno podwzgIedemilo§ciovymjak

iwarto§ciowym.
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10.WnormainymtrybieZamawlaJaCyuZgadnlatbedzierea=zaQjeus†ugitransportowe甲aOk「e§lon争godzinez

jechodhjo準ymv母p庵edze扇em

=.110§6p「zejechanych k=omet「6wliczona b?dzie od siedziby Zamawia」争CegO-u上Gen.Augusta Emiia

Fieidorfe2do m-eJSCa/mie」SCWSkazanychwzIeceniuizpowrotem・ZamawlaJaCyniewyra之azgodyna

wliczeniedot「asyzieconegowyjazdukilomet「6wzadqjazddosiedzjbyZamawl明CegO.

12・Przew6zd。k。nyWaTybedzieoptymaIniemoZiiwienajszybszejdostepn手jtrasyvynikaj争cazmapyd「OgOW9

dostepnq nastronleintemetowejG○○gleMaps.Wp「ZyPadkustwie「dzenianIeuZaSadnionegozawy之enia

ilo§ci kilomet「6w,WynagrOdzenie przys山gu」e WytaCZnje za przew6zliczony wedtug d†ugo§ci trasy

naJSZybszeJ.

13.Ka之dyzkie「uJ尋eyChpqiazdamiWykonawQy」eStObowl争ZanyPOSiada6stosowneup「awnieniadokierowania

pojazdemrea=zuj弓cymusfugetransportowataxio「azmie6navyposaZeniusp「awnyteIefonkom6rkowy

umo之=wIapCykontaktZamawlaJaCegOZWykonawca"

14.Zamaw-aJaCemuPrZyS山guJePraWOkont「oIispe柚anjawa「unk6wok「e引onychumow争iodmowyudzjeienia

zlecenia przewozu pojazdem niespetniaj争cymvymog6woraz之争dania natychmiastowego podstawienia

innego pojazdu na koszt Wykonawcy"　Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z ponoszenia peJnej

odpowiedziaino§cizaniewykonanieiubnienaieZytewykonanieumovywtymzak「esie・

§3

0sObyoすpov面edZ剛nezareaTizaC持umowypost「o両eZamaw案aJaCegO了Wy青onawcy

l.ZamawI明CyvyZnaCZadobie之acejWSP6tp「acyzWykonawc争-Kie「ownikaSekqiGospoda「CZejte上601741380.

2・Osob争odpowiedzialn争zestronyWykonawcyzao「ganizaqep「ZeWOZ6w」eSt………te上…

§4

Spos6bzlecaniairozliczaniaus山gi

l.St「ony zgodnie ustalaJa,iZ Zamawia」aCy Zg†asza6　bedzie potrzeby w zak「esie t「anspo山

WnaStePu」争CySPOS6b:

1)telefonicznie-Za POSrednictwem p「ac○wnjk6w Dziatu Ut「zymania Ruchu Zamawiaj争cego na numerty

teiefonu/6wwskazaneprzezWyk°naWC?.

2)zgloszenie te-efo=iczne potwierdzone zostanie pisemnym zIeceniem・do「eczonym Wykonawcy przed

「OZPOCZ?CIem「ealizaqIPIZeWOZu.

2.Wz6rzieceniastanowizaねczniknr2doninieJSZejumowy"

3.Zlecenia nap「zewozyt「ansportoWeZeSt「OnyZamaw-aJaCegOPOdpisu」e kie「OWnikSek匂iGospoda「CZe=ub

upowa之nionyp「zezn-egOP「aCOWnik.

4.Wok「esachmies一?CZnyChd07kaZdegomiesiapaWykonawcabedziep'ZedstawialZamaw-aJ争CemuZeStaWienie

zbi○○czewykonanychzleceh,ZaWie「争j争cedanezwyszczeg6inieniemdatyigodziny「eaIizaQjizlecenia't「aSy

transp〇両(Sk争d-dok争d),iioScip「zejechanych ki一〇met「6wiczas oczekiwania・Wykonawca p「Zedto之ytakZe

o「yg-nalyparagon6wzazrea=zowanekursy.

5.Zestawieniezbio「czeWykonawcaprzedkねdawwers」leIekt「Oniczne」IPaPle「OWe子

§5

WartoS6umowyo「azregutowanienale之no§ci

1.0g6Inawarto§6umowyszac○wanajestna………‥Zhorutto:(S†ownie:

2"Wy=ag「Odzenie przys山gu」争Ce Wykonawcy・Zamaw一明Cy ZaPlacina podstawie miesleCZnegO ZeStaWienia

wykonanychku「s6wzaakceptowanegoprzezZamawla」争Ceg0

3.NaIe之noS6zausfugipfatnabedziewte「minie30dniIiczacoddniadostarczeniaZamawiajacemup「awidtowo

wystawionej faktury・Zap+atazostaniedokonana na podstawiefakturywfo「mie papie「OWej-PrZeIewem na

「achunekbankovyWykonawcy:

4.Zadatezaptatyst「onyuznaj尋dziehobci争之enia「achunkubankowegoZamawiaj争ceg〇・

5,WykonawcagwarantujestateiniezmiennecenyprzezokresobowIaZyWaniaumowy.

6,Wprzypadkuzmia=yuStaWOWe」StaWkiVAT,Zmianavynag「odzeniao鵬tegoninle」SZaumOWaWγnikajacaze

zmianystawkiVATnast写puJeZdniemweJSCiaw之ycieaktup「awnegozmienIa」争CegOtaStaWke.

§6

Czasobowi雪zywaniaumowy

UmowazostajezawartanaokresoddniaOl"1O"2019r"do31・10"2021r"(24miesiまce)



田圃

Rozwi皐Zanieumowy

l.Umowamo之eby6rozwI争ZanaWka之dymczasiezazgod争obustronwy「a之On争naPiSmie.

2.UmowamoZeby6「OZWi弓zanap.rzezZamavyfaj争ceg0.子eSkutkiemnatychmiastowym,gdy‥

a)wwyniku kontr01ivvykonania umOWy=ealizaqlZaleceh pokontr01nych stwie「dzono niewypetnienie p「ZeZ

Wykonawcewa「unk6wumovyiubwadliwe」ejWykonanie,

b)wprzypadkubrakup01isyubezpieczeniowejododpowiedziaIno§cicyw=nej(OC)inieszczeS"wychwypadk6w

(NW),
c)wp「zypadkub「akuaktualnegobadaniatechnicznegop。iazdu,kt6rymSwiadczonajestus†ugataxi.

3.W「azjedwuk「otnegoniepodstawienia§「odkatranspo血WuZgOdnionymmleJSCu,te「minieo「azczasieIubte之

podstawienie§「odkatransp〇両」両espetniaj争cegowymagah ok「e§lonychwninleJSZe」umOWielubp「ZePiSaCh

P「aWa,Zamawiaj争cym叩「aWO「OZ、牢Za6umowezeskutkiemnatychmiastowym.

4・Wprzypadkuw?ZeSnieJSZegO「OZWi争Zaniaumovvy】Wykonawcam02e之争da6jedynieza函tykwotynaleZnejmu

ZtytuiuwykonanIaCZe§ciumowy.

§12

Kwestiespome

Sporymog争cewynika6wzwi争zkuz「eaiiza明umovvyst「onyzobowi争zujaslerOZSt「Zyga6poiubownienad「odze

negoqa坤Wraziebrakupo「ozumienia膏WSytua勘gdywte「minie30dnioddniapodjecIanegOqaqiStrOnynie

osi争gnelypo「ozumienia-SPOry「OZStrZyga†bedzies争dwla§ciWdlamiejscasiedzibyZamawiaj争ceg〇・

§13

Zmianapostanowiehumowy

Wszelkiezmianyumowyvymag明ZaChowaniafo「mypISemnegOaneksu,POdpisanegop「ZeZObiest「OnyPOd

母9Q晦問両e薄a勧OSc主

§14

innepostanowieniaumowy

W sprawach nieu「eguiowanych nimqsz争umow争zastosOWanie maJa P-ZeP-Sy Kodeksu cyw=neg○○raZime

powszechnieobowiazu」争CeprZeP-Syma」aCeZWlaZekzp「Zedmiotemumovy.

§15

Postanowieniakohcowe

Umowa sporzadzonazostafaw2jednobrzmI争CyCh egzemplarzach pojednym egzemplarzu dlaWykonawcy-

Zamawla」争Ceg〇・

WYKONAWCA
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ZAMAW!AJACY



Za†acznik n「ldoumowvn仁……,.‥/NTG/19

FORMULARZCENOVVY

Cenazal km

Opisprzedmiotuzam6wienia

Oplataza

WqScle

Optatazapost句

1町

Cenaj.bru請O Cenaj.brutto Cenaj.b「u龍O

Usluga t「anspo巾u w

g「anicach miastaW「oclawia

OS6b,dokument6w,bagaZy

itp,Pdyazdamitypu taxi na

rzecz DolnoSiaskiego

SzpitaIa SpeQja=stycznego

im.T,Marciniaka鵜Cent「um

Medycyny Ratunkowe」We

Wrocfawiu na wezwanie

teiefoniczne.

WYKONAWCA
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ZAMAWIAJACY



Zalacznikn「2doumowvn「……‥甲.IN丁G/19

W「ocねW

ZLECENIENATRANSPORTTAXl

ZIecamwyjazdnat「asie:

Szpita=m.Ma「ciniakaul.Gen.A"E.Fieidorfe2-

Godzinawyjazdu

Podpiszleceniodawcy

godzinapow「OtuOe釧dot・)

Podpisp「ac○wnikakorzystajacegozwyjazdu


