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1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Centrum MonitorowaniaJakości w Ochronie Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 

1.2. Mail: przetargi@cmj.org.pl 

1.3. Strona internetowa Zama\\o'iającego: www .cmj.org.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz.U.2015.2164 ze 

zm.) -zwaną dalej PZP. 

2.2. Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Nie jest to zamówienie udzielane w częściach 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.2 . Do zadań Wykonawcy należy opracowanie merytorycznej koncepcji systemu "Zespoły Szybkiego 

Reagowania" i wdrożenie tego systemu w szpitalach, z uwzględnieniem założeń Zamawiającego określonych 

w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3.3. Kody CPV: 

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

73200000-4- Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój 

79411000-8 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania 

80511000-9- Usługi szkolenia personelu 

80561000-4- Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron W'WW 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

4.1. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to czerwiec 201? r. 

4.2. Zamówienie w całości musi być zrealizowane do dnia 31 marca 2019 r. 

4.3. Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów realizacji zamówienia, w tym harmonogram zadań, określa 

załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamóv.ienia. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2. 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3. 

 

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z 

postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.  

5.2.2. Z postępowania wyklucza się ponadto wykonawcę: 

5.2.2.1. Art. 24 ust. 5 pkt 3) PZP: 

 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5.2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP lub na 

podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 

ust. 8 i 9 PZP.  

5.2.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który: 

5.3.1.1. spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności tj.:  

Nie dotyczy 

5.3.1.2. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: 

Nie dotyczy 

5.3.1.3. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:  

5.3.1.3.1. posiada doświadczenie w realizacji usług niezbędne do wykonania niniejszego 

zamówienia.  

Przez doświadczenie w realizacji usług Zamawiający rozumie: 

5.3.1.3.1.1. realizację co najmniej jednego projektu z zakresu ochrony zdrowia, którego 

beneficjentami było co najmniej 10 jednostek medycznych w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie; 

5.3.1.3.1.2. przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń dla personelu medycznego na temat 

zagadnień klinicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 

5.3.1.3.1.3. stworzenie i prowadzenie co najmniej jednego portalu internetowego o tematyce 

związanej z ochroną zdrowia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie; 

5.3.1.3.2. dysponuje zespołem co najmniej 6 osób, które posiadają kompetencje i doświadczenie 

gwarantujące prawidłową realizację programu, w skład którego będą wchodzić co 

najmniej następujące osoby: 

5.3.1.3.2.1. dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z minimum 5-

letnim doświadczeniem pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,  

5.3.1.3.2.2. jeden lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalista 

medycyny ratunkowej lub lekarz innej specjalności z minimum 5-letnim 

doświadczeniem pracy w szpitalu, 

5.3.1.3.2.3. jedna osoba z wyższym wykształceniem posiadająca minimum 5-letnie 

doświadczenie w zarządzaniu szpitalem na stanowisku dyrektora 

naczelnego/dyrektora ds. medycznych/ordynatora,  

5.3.1.3.2.4. jedna osoba z wyższym wykształceniem posiadająca doświadczenie w  

prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego na temat pracy zespołowej i 

komunikacji w zespole rozumiane jako przeprowadzenie minimum 3 szkoleń w 

minionych 3 latach,  

5.3.1.3.2.5. jedna osoba z wyższym wykształceniem, która w minionych 3 latach pełniła 

funkcję kierownika/koordynatora/specjalisty ds. organizacyjnych i koordynowała 

realizację przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków unijnych, 

UWAGA: Zamawiający będzie wymagał aby osoby te były następnie zaangażowane w 

realizację zamówienia.  

5.3.1.3.3.  dysponuje zespołem wykładowców składającym się z minimum 3 osób, zdolnych do 

realizacji dwudniowych szkoleń na miejscu w szpitalu, którzy posiadają biegłą i 

praktyczną znajomość tematyki szkoleń, które będą zobowiązane prowadzić oraz 

kompetencje i doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy grupie 

odbiorców, jaką jest personel medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół 

wykładowców stanowili co najmniej: 

5.3.1.3.3.1. dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii i/lub medycyny 

ratunkowej z minimum 5-letnim doświadczeniem pracy w Oddziale Intensywnej 

Terapii lub SOR, z których każdy w minionych 3 latach przeprowadził minimum 

3 szkolenia dla personelu medycznego na temat zagadnień klinicznych;  

5.3.1.3.3.2. jedna osoba z wyższym wykształceniem, która w minionych 3 latach 

przeprowadziła minimum 3 szkolenia dla personelu medycznego na temat pracy 

zespołowej i komunikacji w zespole.   

UWAGA: Zamawiający będzie wymagał aby osoby te były następnie zaangażowane w 

realizację zamówienia.  

5.3.1.3.4. Jeżeli osoby, którymi dysponuje Wykonawca spełniają jednocześnie wymogi określone 

w pkt 5.3.1.3.2. i 5.3.1.3.3. SIWZ, to Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych 

osób celem wykazania spełniania przez Wykonawcę obu tych warunków.  

5.3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez 

wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.: 
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5.3.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.3.2.2. Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. 

SIWZ.  

5.3.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

6.1. Do oferty  każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile 

dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.  

6.1.2. Dokumenty ofertowe na które składają się: 

6.1.2.1. wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

6.1.2.2. wypełniony wykaz osób (wykaz wykładowców) skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – celem wykazania spełniania 

warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.3.3. SIWZ oraz celem przyznania określonej liczby 

punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert – stanowiący załącznik nr 3 do 

SIWZ. 

6.1.2.3. Metodologia wdrożenia w przykładowym szpitalu systemu Zespół Szybkiego Reagowania – 

zawierająca informacje i wymagania określone w pkt 13.1.2.  

6.1.2.4. UWAGA: z uwagi na charakter dokumentów wskazanych w pkt 6.1.2.1. - 6.1.2.3. jako 

dokumentów na podstawie których Wykonawcy będą przyznane punkty w ramach 

poszczególnych kryteriów oceny ofert nie podlegają one uzupełnieniu w toku postępowania.  

6.1.3.  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: 

6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; 

6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 

5.3. SIWZ. 

6.1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ  wykonawca składa w formie jednolitego 

dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposoby wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia     
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6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.: 

6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego 

podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu 

udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.  

6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych 

podmiotów 

6.1.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. UWAGA: wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako zamawiający wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

6.1.7. Dotyczy JEDZ: 

 Oświadczenie własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(Dz. Urz. UE L 3/16) jako dowód wstępny złożony w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku postaw do wykluczenia.  

 Edytowalny formularz JEDZ znajduje się pod następującym adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-

JEDZ.doc 

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się pod następującym adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf 

 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w 

innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania 

przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym 

terminie, w siedzibie zamawiającego. 

6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: 

6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ. 

6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy: 

6.3.2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;   

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0013/32413/Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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6.3.2.1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

PZP.  

6.3.2.1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa punkt wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.3.2.1.3. Wymagania co do daty wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. 

6.3.2.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć 

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy PZP, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferta albo wniosków.  

6.3.2.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności; 

6.3.2.4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.3.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawcę:  

6.3.3.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

6.3.3.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
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wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu – potwierdzający spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych w pkt. 5.3.1.3.1. SIWZ.  

6.3.3.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.3.1.3.2. SIWZ. 

6.3.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 6.3.2. SIWZ, za wyjątkiem oświadczenia o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (o ile dotyczy).  

6.3.5. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o 

których mowa w pkt. 6.3.2. składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, 

którzy spełniają określone warunki. (Dotyczy również wspólników spółki cywilnej).  

6.4. Forma dokumentów: 

6.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z 

odpowiednich rejestrów). 

6.4.2. Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał). 

6.4.3. Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w formie pisemnej (oryginał). 

6.4.4. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.4.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

6.4.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

6.4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.4.8. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty 

zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty 
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polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W 

przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający 

dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:  

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na 

adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl ) 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień lub informacji. 

7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: w sprawach formalnych – Dawid 

Studencki, w sprawach merytorycznych: Ewa Dudzik-Urbaniak.  

7.4. Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z 

Wykonawcami w żadnej sprawie. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  

20 000,00  zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 

8.2.1. pieniądzu, 

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

8.2.3. gwarancjach bankowych, 

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 ze zm.). 

8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia 

bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące 

elementy: 

8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 

8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 

8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 

8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 

8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty 

pełnej  

kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, 

8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 

8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto 

Zamawiającego:   Nazwa banku: NBP O/O Kraków   

     Numer konta: 73 1010 1270 0046 1713 9120 0000  

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które 

należy zwrócić wadium. 
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8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie 

(przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 

8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w tym samym miejscu w którym 

składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy 

dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 

8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych 

obowiązków.  

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni (sześćdziesiąt dni) od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część (o ile dopuszczono składanie ofert częściowych), 

sporządzoną zgodnie z  wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone 

w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

10.3. Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem.  

10.4. Oferta powinna być podpisana  przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym 

rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). 

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do 

podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10.6. Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer 

strony/liczba wszystkich stron. 

10.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę. 

10.8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży 

obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem 

uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.  

10.9. Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu 

otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób: 

OFERTA NA  

Opracowanie koncepcji merytorycznej i wdrożenie  

w szpitalach systemu „Zespoły Szybkiego Reagowania” 

Sprawa nr:   SZP-271-12/17 

Nie otwierać przed dniem 08.05.2017 r. godz.12.30 

 oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
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10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego 

powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., 

przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”. Wykonawca ma 

prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta 

zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE” 

10.11. Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona Wykonawcom po upływie terminu na złożenie 

odwołania.  

10.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie 

spełniać następujące wymagania:  

10.12.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, 

wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres 

do korespondencji oraz numer faksu; 

10.12.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 

postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ; 

10.12.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć 

informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej; 

10.12.4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.  

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

11.1. Miejsce składania ofert: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 

Kraków, Sekretariat - pokój nr 217.   

11.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.05.2017 godz. 12:00 

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do wskazanego miejsca 

11.3. Miejsce otwarcia ofert:  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 

30-347 Kraków,  pok. nr 218A. 

11.4. Termin otwarcia ofert: 08.05.2017  godz. 12:30 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

12.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w 

SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

12.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania 

ofert. 
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12.3. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający 

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym 

zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie 

negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: 

13.1.1. Cena oferty (brutto) - 60 %  

13.1.2. Metodologia wdrożenia w przykładowym szpitalu systemu Zespoły Szybkiego 

Reagowania – 20% (Mw) 

13.1.2.1. 2. Ilość punktów, które Wykonawca może uzyskać w ramach kryterium „Metodologia 

wdrożenia w przykładowym szpitalu systemu Zespoły Szybkiego Reagowania” zostanie 

ustalona na podstawie oceny złożonego przez Wykonawcę opisu metodologii. W tym celu 

Zamawiający powoła zewnętrzny zespół ekspertów ds. oceny opisu metodologii,  którego 

członkowie kierując się własnym doświadczeniem i wiedzą oraz opisanymi poniżej 

podkryteriami, przyznają każdej metodologii od 0 do 100 punktów w ramach pięciu 

podkryteriów określonych poniżej. Każda metodologia będzie poddana anonimizacji, tak by 

żaden z członków zespołu nie wiedział czyją metodologię ocenia. Ocena końcowa danego 

podkryterium dla danego opisu metodologii będzie średnią ocen cząstkowych przyznanych za 

dane podkryterium przez członków zespołu. Łącznie za opis metodologii Wykonawca może 

uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

13.1.2.2. Podkryteria oceny merytorycznej opisu metodologii wdrożenia w przykładowym szpitalu 

systemu Zespoły Szybkiego Reagowania: 

13.1.2.2.1. Propozycja organizacji systemu Zespoły Szybkiego Reagowania w 

przykładowym szpitalu (jak właściwie zorganizować system w szpitalu i zaangażować 

personel medyczny, w tym elementy takie jak: informowanie całego personelu o 

programie, ustalenie osoby/osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, ustalenie 

składu osobowego ZSR, sposobów powiadamiania ZSR, sposobu pracy, uprawnień i 

odpowiedzialności w związku z działaniem ZSR, zapewnienie warunków 

organizacyjnych funkcjonowania systemu, przygotowanie merytoryczne osoby/osób 

odpowiedzialnych za wdrożenie systemu w szpitalu, zaplanowanie edukacji całego 

personelu medycznego, wewnętrzne monitorowanie/ autoocena postępów wdrożenia): 

kompletna, odpowiednia do specyfikacji systemu ZSR i grup odbiorców, praktyczna, 

opracowana w taki sposób, aby zwiększyć szanse przyjęcia się systemu w codziennej 

praktyce szpitali i zapewnić jego trwałość po zakończeniu projektu. Uwzględniająca w 

sposób chronologiczny i realny poszczególne etapy i zadania oraz terminy ich realizacji.  

30 pkt – bardzo dobra propozycja organizacji systemu, 

15 pkt – dobra propozycja organizacji systemu, 
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0 pkt – brak / nieodpowiednia propozycja organizacji systemu. 

13.1.2.2.2. Propozycja strategii edukacyjnej związanej z wdrożeniem systemu Zespoły 

Szybkiego Reagowania w przykładowym szpitalu (jak nauczyć personel medyczny 

szpitali na czym polega przyjęty w szpitalu system szybkiego reagowania i pracy według 

nowych zasad): szeroko zakrojona, odpowiednia do specyfiki systemu ZSR i grup 

odbiorców, spójna z już prowadzonymi w szpitalu działaniami edukacyjnymi dla 

poprawy skuteczności leczenia, jakości i bezpieczeństwa opieki, uwzględniająca aktywne 

uczenie się wkomponowane w codzienną pracę personelu medycznego, powiązana z 

elementami obserwacji bezpośredniej służącej uzyskiwaniu pożądanych efektów 

wdrożenia, koncentrująca się na rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu zmian na 

lepsze, a nie ocenie, uwzględniająca nową wiedzę i wiedzę wynikającą z analizy 

obiektywnych danych dotyczących funkcjonowania szpitala/opieki nad pacjentami, 

przekazana w atrakcyjny i zwięzły sposób, opracowana w taki sposób, aby zwiększyć 

szanse przyjęcia się systemu w codziennej praktyce szpitali i zapewnić jego trwałość po 

zakończeniu projektu. 

30 pkt – bardzo dobra propozycja strategii edukacyjnej, 

15 pkt – dobra propozycja strategii edukacyjnej, 

0 pkt – brak / nieodpowiednia propozycja strategii edukacyjnej. 

13.1.2.2.3. Opis sposobu monitorowania przez podmiot wdrażający postępu wdrażania systemu 

Zespoły Szybkiego Reagowania w szpitalach: wyczerpujący, jasny i spójny opis 

przedstawiający czynności i metody monitorowania dający jak najpełniejszą wiedzę na 

temat monitorowanych aspektów. 

20 pkt – bardzo dobry opis, 

10 pkt – dobry opis, 

0 pkt – brak / nieodpowiedni opis. 

13.1.2.2.4. Opis raportowania nadzorującemu wdrożenie postępów z wdrożenia systemu 

szybkiego reagowania w szpitalach: opis wyczerpujący i kompletny pod względem 

wszystkich parametrów niezbędnych do oceny postępów wdrożenia, uwzględniający 

raportowanie w interwałach   

10 pkt – bardzo dobry opis, 

5 pkt – dobry opis, 

0 pkt – brak / nieodpowiedni opis. 

13.1.2.2.5. Analiza i ocena ryzyka: zidentyfikowanie i uzasadnienie potencjalnych obszarów 

ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji zamówienia oraz zaproponowanie 

środków je minimalizujących 

10 pkt – bardzo dobra analiza; 

5 pkt – dobra analiza;                                                                                        

0 pkt – brak / nieodpowiednia analizy. 

13.1.3. Doświadczenie wykładowców prowadzących szkolenia w szpitalach – 12% (Dw) 

13.1.3.1. Ilość punktów, które Wykonawca może uzyskać w ramach kryterium "Doświadczenie 

wykładowców prowadzących szkolenia w szpitalach, zostanie obliczona na podstawie 

informacji zadeklarowanych w Wykazie wykładowców stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ 

zgodnie z poniższymi podkryteriami i wzorem. Wykonawca w ramach tego kryterium może 

otrzymać maksymalnie 100 pkt.  
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13.1.3.1.1. Liczba należycie przeprowadzonych szkoleń dla personelu medycznego w ciągu 

minionych 3 lat 

13.1.3.1.1.1. pierwszy wykładowca – lekarz: 

30 pkt  - 6 i więcej szkoleń na temat zagadnień klinicznych; 

20 pkt – 5 szkoleń na temat zagadnień klinicznych; 

10 pkt – 4 szkolenia na temat zagadnień klinicznych; 

0 pkt – 3 szkolenia na temat zagadnień klinicznych; 

13.1.3.1.1.2. drugi wykładowca – lekarz: 

30 pkt  - 6 i więcej szkoleń na temat zagadnień klinicznych 

20 pkt – 5 szkoleń na temat zagadnień klinicznych; 

10 pkt – 4 szkolenia na temat zagadnień klinicznych; 

0 pkt – 3 szkolenia na temat zagadnień klinicznych; 

13.1.3.1.1.3. trzeci wykładowca -  osoba z wyższym wykształceniem: 

30 pkt  - 6 i więcej szkoleń na temat wprowadzania zmian, pracy zespołowej, 

komunikacji w zespole 

20 pkt – 5 szkoleń na temat wprowadzania zmian, pracy zespołowej, komunikacji 

w zespole 

10 pkt – 4 szkolenia na temat wprowadzania zmian, pracy zespołowej, 

komunikacji w zespole 

0 pkt – 3 szkolenia na temat wprowadzania zmian, pracy zespołowej, komunikacji 

w zespole 

13.1.3.1.2. Doświadczenie naukowe wykładowców rozumiane, jako nadany stopień naukowy 

doktora lub doktora habilitowanego lub profesora: 

10 pkt - trzech i więcej wykładowców ma nadany tytuł naukowy 

6 pkt - dwóch wykładowców ma nadany tytuł naukowy 

3 pkt – jeden wykładowca ma nadany tytuł naukowy 

0 pkt – żaden wykładowca nie ma nadanego tytułu naukowego 

13.1.4. Doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim zespołem 

– 4% (Dz) 

13.1.4.1. Ilość punktów, które Wykonawca może uzyskać w ramach kryterium " Doświadczenie pracy 

w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim zespołem”, zostanie obliczona na 

podstawie informacji zadeklarowanych w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ 

zgodnie z poniższymi podkryteriami i wzorem. Wykonawca w ramach tego kryterium może 

otrzymać maksymalnie 100 pkt.  

100 pkt – w zespole Wykonawcy realizującym projekt jest osoba/y posiadające 

doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim 

zespołem; 

0 pkt - w zespole Wykonawcy realizującym projekt nie ma osoby posiadającej 

doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim 

zespołem. 

13.1.5. Zatrudnienie do realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością – 4% (Zn) 

Ilość punktów, które Wykonawca może uzyskać w ramach kryterium „Zatrudnienie do realizacji 

projektu osób z niepełnosprawnością” zostanie obliczona na podstawie informacji 

zadeklarowanych w formularzu ofertowym  - Załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z poniższymi 
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podkryteriami i wzorem. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 100 

pkt.  

100 pkt – w zespole Wykonawcy realizującym projekt jest osoba/y z 

niepełnosprawnością  

0 pkt - w zespole Wykonawcy realizującym projekt nie ma osoby z 

niepełnosprawnością 

 

13.1.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, 

wyliczoną wg następującej formuły: 

 

XP = Cmin/Cb x 100 x 60% + Mw x 20% + Dw x 12% + Dz x 4% + Zn x 4% 

gdzie: 

XP suma punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę; 

Cmin najniższa cena spośród ocenianych ofert; 

Cb cena badanej oferty; 

Mw punkty przyznane za metodologię wdrożenia systemu 

Dw punkty za kryterium doświadczenie wykładowców prowadzących szkolenia w szpitalach 

Dz        punkty za kryterium pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim 

zespołem 

Zn punkty za kryterium zatrudnienia do realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni  od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z 

zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

14.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności 

określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki 

cywilnej (w przypadku oferty wspólnej). 

14.4. Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca: 

14.4.1. informacja o osobie/osobach (lista osób), które będą nadzorować prawidłowe, profesjonalne 

wykonanie ww. zamówienia i będą oddelegowane do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 

w realizacji zamówienia - wraz z informacją o formie jej/ich zatrudnienia.)  

14.4.2. lista osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia (o ile dotyczy) 

14.4.3. lista osób posiadających doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z 

takim zespołem wraz z dokumentami potwierdzającymi to doświadczenie (o ile dotyczy). 

14.5. Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów o których mowa w pkt 14.4. (o ile dotyczy danego 

wykonawcy) traktowane będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy skutkujące zatrzymaniem wadium.  
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15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

15.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny całkowitej podanej w 

ofercie. 

15.3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

15.4. Zabezpieczenie może być wnoszone: 

15.4.1. przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w banku: NBP O/O Kraków, nr:  73 1010 

1270 0046 1713 9120 0000 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. 

rachunku; 

15.4.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych 

przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale u Zamawiającego za potwierdzeniem 

przyjęcia przed podpisaniem umowy 

15.4.3. w formie weksla. 

15.5. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie 

15.6. Zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane 

zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 

15.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać 

następujące wymogi: 

15.7.1. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on 

nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne z 

tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy; 

15.7.2. okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres 

realizacji umowy, powiększony o 30 dni. 

15.7.3. Jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed 

podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie 

poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo 

wnieść nowe zabezpieczenie.  

15.7.4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed 

podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) 

najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w 

pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub 

nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z zabezpieczenia. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4  do SIWZ. 
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17. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 

17.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

17.1.1. osoba nadzorującą prawidłowe, profesjonalne wykonanie ww. zamówienia i będącą do 

bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w trakcie jego realizacji (tj. 

kierownik/koordynator/specjalista ds. organizacyjnych projektu); 

17.1.2. osoba/osoby odpowiedzialne za promocję systemu Zespołów Szybkiego Reagowania, rekrutację 

szpitali do projektu oraz pozostałe czynności administracyjne związane z wdrożeniem systemu, 

chyba że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba fizyczna.   

17.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

17.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

17.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

17.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

17.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

17.3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

17.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

17.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

17.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

17.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
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obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności.  

17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje 

środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy. 

 

19. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej . 

19.2. Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje 

możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy usług, 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 10% zamówienia 

podstawowego, w zakresie: 

- usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowych szkoleń przygotowujących 

personel szpitali do wdrożenia systemu ZSR; 

- usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych konsultacji dla personelu 

szpitali celem pomocy we wdrożeniu systemu ZSR. 

19.3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

19.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  

19.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.  

19.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

19.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych cześci 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

19.8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.   

 

20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

20.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

20.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 

20.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór wykazu osób (wykaz wykładowców) 

20.4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: SZP-271-12/17 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie merytorycznej koncepcji systemu „Zespoły 

Szybkiego Reagowania” i wdrożenie tego systemu w szpitalach, z uwzględnieniem 

poniższych założeń Zamawiającego. 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE O ZADANIU 

 

1.1. Analiza problemu, uzasadnienie potrzeby wdrożenia systemu ZSR  

 

Analizy powikłań wewnątrzszpitalnych przeprowadzonych na bardzo dużych populacjach pacjentów 

doprowadziły do zaskakujących wniosków. Zaobserwowano, że nagłe zdarzenia niepożądane  

zdefiniowane jako nieplanowany pobyt w oddziale intensywnej terapii, zatrzymanie krążenia i zgon 

występują z częstością nawet do 60,1/1000 przyjęć do szpitala1. U większości z tych chorych, 

pogorszenie stanu rozwija się na przestrzeni szeregu godzin poprzedzających incydent2. Pogorszenie 

poprzedzające takie zdarzenie zazwyczaj nie jest optymalnie leczone3, zaś chorzy, wymagający 

nieplanowanego pobytu w OIT są obciążeni znacznie większym ryzykiem zgonu i dłuższego pobytu w 

szpitalu4. Jednocześnie opóźnienie przyjęcia do OIT chorych z tej grupy o każdą godzinę wiąże się ze 

zwiększeniem ryzyka zgonu o 1,5%5. 

 

Identyfikacja zagrożonych pacjentów oraz zapewnienie im szybkiej i intensywnej opieki 

w macierzystym oddziale lub przyspieszenie przyjęcia do OIT może doprowadzić do znacznego 

zmniejszenia ryzyka zgonu. Sposobem rozwiązania tego problemu są szpitalne systemy szybkiego 

reagowania. Systemy takie zaczęto tworzyć w krajach anglosaskich (USA, Wielka Brytania, Australia i 

Nowa Zelandia) w latach ’80 XX wieku. Aktualnie w wielu krajach funkcjonowanie takiego systemu jest 

                                                           
1 Churpek MM, Yuen TC, Winslow C, et al. Multicenter development and validation of a risk stratification tool for 

ward patients. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190:649–655.  

 
2 Hillman KM, Bristow PJ, Chey T, et al. Duration of life- threatening antecedents prior to intensive care 

admission. Intensive Care Med. 2002;28:1629–1634  

 
3 Kause J, Smith G, Prytherch D, et al. A comparison of antecedents to cardiac arrests, deaths and emergency 

intensive care admissions in Australia and New Zealand, and the United Kingdom—the ACADEMIA study. 
Resuscitation. 2004;62:275–282. 
4 Liu V, Kipnis P, Rizk NW, et al. Adverse outcomes associated with delayed intensive care unit transfers in an 

integrated healthcare system. J Hosp Med. 2012;7:224–230. 
5 Cardoso LT, Grion CM, Matsuo T, et al. Impact of delayed admission to intensive care units on mortality of 

critically ill patients: a cohort study. Crit Care. 2011;15:R28. 
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wymogiem stawianym szpitalom przez płatników oraz organizacje działające na rzecz poprawy jakości 

w systemach ochrony zdrowia. 

 

Funkcjonujące systemy szybkiego reagowania składają się z ramienia wstępującego – systemu 

powiadamiania ratunkowego oraz elementu wykonawczego, czyli zespołu szybkiego reagowania. 

System powiadamiania wymaga opracowania kryteriów wezwania zespołu szybkiego reagowania oraz 

sposobu przekazywania informacji o chorym wymagającym niezwłocznej pomocy. Odpowiadający na 

wezwanie zespół szybkiego reagowania składa się z lekarza specjalisty posiadającego odpowiednie 

umiejętności oraz pielęgniarki, często również lekarza, który nabywa doświadczenia, np. rezydenta.  

Organizacja systemu szybkiego reagowania wymaga zmiany sposobu zachowania wielu 

zainteresowanych podmiotów, zintegrowania pracy nowego zespołu z istniejącymi strukturami, 

zasadami i zwyczajami oraz zapewnienia nie tylko kooperacji ale i wsparcia pozostałych pracowników 

szpitala zaangażowanych w opiekę nad pacjentami.  

 

Wprowadzenie systemu szybkiego reagowania ma na celu zapewnienie chorym w pogarszającym się 

stanie jak najszybszego, intensywnego i właściwego leczenia. Istotne jest zatem dostarczenie wiedzy 

i umiejętności właściwych intensywnej terapii poza pomieszczeniami oddziałów intensywnej terapii, 

wprost do łóżka chorego. 

 

Upowszechnienie systemów szybkiego reagowania wymaga, w zależności od formy ich 

zorganizowania, od niewielkich nakładów finansowych ze strony szpitali do pełnego sfinansowania 

zespołu lekarz/pielęgniarka. Konieczne jest również rozwiązanie szeregu problemów organizacyjnych 

na poziomie poszczególnych szpitali. W pierwszej kolejności należy: 

-  uzyskać zrozumienie, kooperację i współpracę zainteresowanych stron których praca ulegnie 

zmianie poprzez wprowadzenie zespołów – lekarzy OIT, lekarzy poza OIT, personelu 

pielęgniarskiego zarówno w OIT jak i na oddziałach, administracji szpitalnej;  bez 

współudziału każdej z tych grup program nie będzie prawidłowo funkcjonował; 

- przyjąć wspólnie ustalone, jednoznaczne i zunifikowane kryteria uruchomienia systemu 

(oparte na ocenie podstawowych czynności życiowych),   

- ustalić tryb powiadamiania zespołu szybkiego reagowania z pominięciem dotychczasowej 

hierarchii służbowej, 

- wyznaczyć skład zespołów szybkiego reagowania, 

- ustalić zasady działania zespołów w oparciu o istniejące kryteria przyjęcia do OIT oraz 

obowiązujące wytyczne krajowe i międzynarodowe dotyczące  postępowania z pacjentami w 

stanach krytycznych. 

 

1.2. Cel programu: 

 wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych poprzez wdrożenie 

wewnątrzszpitalnego systemu Zespołów Szybkiego Reagowania, co będzie służyło 

optymalizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych pod kątem efektywności 

ekonomicznej, skuteczności klinicznej oraz zarządzania procesami klinicznymi, 
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 poprawa skuteczności leczenia, 

 poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki szpitalnej. 

 

1.3. Grupa docelowa: 

 szpitale wielospecjalistyczne, z liczbą łóżek powyżej 200, posiadające w swojej strukturze 

Oddział Intensywnej Terapii, 

 uczestnicy szkoleń: personel medyczny - lekarze OIT, pielęgniarki OIT, lekarze 

pozostałych oddziałów, pielęgniarki pozostałych oddziałów, administracja „medyczna” 

(dyrektorzy ds. lecznictwa i ds. pielęgniarstwa). 

 

1.4. Wskaźniki / rezultaty: 

 25 szpitali objętych programem ZSR, 

 750 osób przeszkolonych w zakresie zespołów szybkiego reagowania / średnio 30 ze 

szpitala,  

 22 szpitale wdrożą system ZSR (ocena na zakończenie projektu). 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od zawarcia umowy do 31 marca 2019 r. 

 

 

III. SKŁADOWE ZADANIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 

 

3.1. Promocja systemu ZSR 

 

a. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do promowania 

i upowszechniania systemu ZSR wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród personelu 

medycznego, co będzie objawiało się minimum poprzez informowanie o programie 

i promowanie systemu ZSR na konferencjach/spotkaniach/szkoleniach skierowanych do 

personelu medycznego w formie minimum 15 minutowej prezentacji wygłoszonej na co 

najmniej 5 konferencjach/spotkaniach/szkoleniach w czasie realizacji zamówienia, czyli do 

31 marca 2019r.  

b. Wykonawca zobowiązany jest opracować prezentację i przedłożyć ją do akceptacji 

Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem pierwszego wygłoszenia prezentacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zgłoszenia uwag co do jej treści, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie, miejscu oraz 

grupie uczestników konferencji/spotkań/szkoleń, na których ma zostać wygłoszona 

prezentacja z wyprzedzeniem minimum 10 dni kalendarzowych przed ich planowanym 

terminem. 

d. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować realizację obowiązku promocji systemu 

ZSR, najpóźniej na etapie odbioru końcowego zamówienia, przedstawiając dokumenty 

jako załącznik do końcowego protokołu odbioru. 
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3.2. Rekrutacja szpitali we współpracy z Zamawiającym 

 

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji szpitali, które zostaną objęte programem wdrożenia systemu ZSR. W ramach 

rekrutacji do udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali. 

 

Przydział zadań w ramach rekrutacji:  

3.2.1. Wspólnie Zamawiający z Wykonawcą opracują dokumenty rekrutacyjne: 

 kryteria naboru szpitali,  

 regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

 kwestionariusz rekrutacyjny, 

 treść informacji dla szpitali o programie i rekrutacji,  

 wzór pisma do dyrekcji szpitali zakwalifikowanych do programu,  

 zapisy porozumień ze szpitalami o udziale w projekcie. 

 

Zamawiający przedstawi projekty przedmiotowych dokumentów i swoje oczekiwania co do ich 

ostatecznej zawartości w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do odbycia co najmniej jednego spotkania roboczego z zespołem 

projektu dotyczącego treści tychże dokumentów, jak i całego procesu rekrutacji, w siedzibie 

Zamawiającego - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, 

ul. Kapelanka 60. W terminie 7 dni kalendarzowych od odbycia pierwszego spotkania 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wszystkie wyżej wymienione 

dokumenty w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zgłoszenia uwag co do ich treści, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić.  

 

3.2.2. Po stronie Zamawiającego: 

 ogłoszenie o naborze szpitali na stronie internetowej Zamawiającego, 

 udzielanie informacji związanych z udziałem w programie,  

 przyjmowanie zgłoszeń szpitali (kwestionariuszy rekrutacyjnych) i rejestrowanie 

zgłoszonych szpitali w bazie elektronicznej 

 przygotowanie informacji o wynikach rekrutacji szpitali i zamieszczenie ich na swojej 

stronie internetowej,  

 poinformowanie szpitali o wynikach rekrutacji. 

Zamawiający zastrzega, że czas począwszy od umieszczenia ogłoszenia o rekrutacji do 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń będzie obejmował co najmniej trzy tygodnie. 

3.2.3. Po stronie Wykonawcy: 

Udokumentowana ocena kwestionariuszy rekrutacyjnych i decyzja o kwalifikacji szpitali do 

udziału w programie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kwestionariusze rekrutacyjne wraz z załącznikami do 3 dni 

kalendarzowych od dnia upłynięcia terminu składania wniosków. Wykonawca zobowiązany 
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jest ocenić kwestionariusze rekrutacyjne w zespole co najmniej dwuosobowym, w sposób 

obiektywny w oparciu o kryteria naboru i regulamin rekrutacji oraz udokumentować 

przeprowadzoną ocenę. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu arkusz 

oceny zgłoszeń wraz z punktacją uzyskaną przez poszczególne szpitale oraz listę szpitali  

zakwalifikowanych do udziału w programie w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 

przekazania dokumentów rekrutacyjnych przez Zamawiającego.  

Zakończenie etapu rekrutacji nastąpi najpóźniej do 31 października 2017 r. przy 

czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy w tym terminie nie zostanie 

zrekrutowanych 25 szpitali to termin ten ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do 

przeprowadzenia kolejnego naboru szpitali. 

W sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotowej umowy którykolwiek ze zrekrutowanych 

szpitali zgłosi rezygnację z udziału w programie wdrożenia ZSR Wykonawca zobowiązany 

będzie do udziału w przeprowadzeniu kolejnego naboru, tak, by w programie wdrożenia ZSR 

brało udział 25 szpitali.   

 

3.3. Etap I wdrożenia systemu ZSR – Opracowanie merytorycznej koncepcji systemu 

ZSR oraz materiałów pomocniczych/edukacyjnych służących do wdrożenia 

systemu w szpitalach i platformy internetowej zapewniającej wsparcie i 

kształcenie ustawiczne dla uczestników programu, a także umożliwiającej 

upowszechnienie ZSR wśród innych szpitali w Polsce 

 

3.3.1. Opracowanie merytorycznej koncepcji systemu ZSR 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy pisemnego opracowania merytorycznej koncepcji 

systemu szybkiego reagowania, obejmującej elementy opisane poniżej w punktach a – d. 

Zamawiający wymaga, aby opracowanie to cechowało się wysokim stopniem szczegółowości 

bowiem na jego podstawie będą realizowane dalsze części zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac nad realizacją tej części zamówienia 

(punkty a - d) niezwłocznie po zawarciu umowy, przy czym ostateczna, uwzględniająca 

uwagi Zamawiającego, wersja koncepcji musi być przedłożona Zamawiającemu 

nie później niż do 31 października 2017 r. W ramach prac nad koncepcją Wykonawca 

jest zobowiązany do odbycia z Zamawiającym co najmniej 3 spotkań roboczych w siedzibie 

Zamawiającego, podczas których dyskutowany będzie kierunek i postęp prac nad tworzeniem 

koncepcji systemu Zespoły Szybkiego Reagowania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać 

uwagi Zamawiającego.  

 

a. Opracowanie podstaw merytorycznych wdrożenia programu w szpitalach, co 

najmniej z uwzględnieniem poniższych założeń: 
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 budowa Zespołów Szybkiego Reagowania na bazie funkcjonujących w szpitalach 

zespołów resuscytacyjnych (umocowanie zespołów w strukturze Oddziału Intensywnej 

Terapii),  

 jednoznaczne i zunifikowane kryteria uruchomienia systemu (oparte na ocenie 

podstawowych czynności życiowych u chorych),  

 tryb powiadamiania Zespołu Szybkiego Reagowania z pominięciem dotychczasowej 

hierarchii służbowej, 

 funkcjonowanie zespołów w oparciu o zasady partnerskiej współpracy w ramach 

i pomiędzy grupami zawodowymi oraz z jednostkami/komórkami szpitala, 

 uprawnienia Zespołu Szybkiego Reagowania - ma charakter zespołu doradczego 

i wspomagającego zespół leczący w zakresie czynności umożliwiających stabilizację 

stanu chorego, a nie decyzyjnego (decyzja po stronie lekarza dyżurnego oddziału), 

 zasady działania zespołów w oparciu o istniejące kryteria przyjęcia do OIT oraz 

obowiązujące wytyczne krajowe i międzynarodowe dotyczące postępowania z 

pacjentami w stanach krytycznych, 

 po konsultacji dokonanej przez Zespół Szybkiego Reagowania wdrożenie 

adekwatnego postępowania w stosunku do wytypowanych przez zespół pacjentów 

(zapewnienie możliwości organizacyjnych co do ewentualnych przeniesień i wdrożenia 

postępowania w celu stabilizacji funkcji życiowych chorych;  uzyskanie wsparcia 

dyrekcji szpitala w tym zakresie),  

 dokumentacja konsultacji Zespołu Szybkiego Reagowania – karta interwencji - prosta, 

ale przydatna do oceny wdrożenia systemu, oceny działalności klinicznej szpitala 

i sprawozdawczości, 

 edukacja całego personelu szpitala - główny nacisk edukacyjny położony na diagnozę 

w oddziałach pacjentów w pogarszającym się stanie zdrowia / szeroko zakrojona 

edukacja personelu szpitala w zakresie wychwytywania pogarszających się stanów, 

 ciągła edukacja - wyszkolenie trenerów spośród kadry medycznej szpitala, którzy będą 

ponawiać szkolenia w szpitalu, 

 monitorowanie wdrożenia systemu Zespołów Szybkiego Reagowania w oparciu 

o wskaźniki oraz autoocenę dokonaną przez personel szpitali. 

 

b. Określenie zadań, składu Zespołu Szybkiego Reagowania i wymaganych 

kwalifikacji osób, które go tworzą oraz zakresu/sposobu współpracy z innymi 

komórkami/jednostkami szpitala, z uwzględnieniem co najmniej poniższych 

założeń: 

 

Zadania Zespołu Szybkiego Reagowania: 

 ustalenie priorytetów postępowania i planu działania,  

 wdrożenie adekwatnego postępowania w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, 
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 w przypadku podjęcia decyzji o konieczności transferu na wyższy poziom opieki (sala 

intensywnego/wzmożonego nadzoru, OIT) członek zespołu szybkiego reagowania 

towarzyszy choremu i bierze udział w jego przekazaniu, 

 ocena stanu chorego po 2-4 godz., i kolejna po 12-24 godz. 

 

Skład zespołu: 

 koordynator/organizator systemu na poziomie szpitala - organizujący działanie 

systemu, monitorujący jego funkcjonowanie, na podstawie wniosków z monitorowania 

proponujący jego modyfikacje, edukujący personel w zakresie działania systemu - 

optymalnie dyrektor ds. medycznych; 

 kierownik zespołu - lekarz biegły w zasadach postępowania w stanach nagłych i 

posiadający odpowiedni poziom wyszkolenia technicznego w samodzielnym wdrażaniu 

procedur medycznych – optymalnie specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub 

medycyny ratunkowej;  

 zainteresowany systemem szybkiego reagowania lekarz, który nabywa doświadczenia, 

np. rezydent od trzeciego roku (intencja umocowania go w systemie dla stworzenia 

kadry na przyszłość); 

 pielęgniarka ze specjalizacją lub po kursie kwalifikacyjnym z anestezjologii i 

intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej; 

 wskazane cechy indywidulane członków zespołu: zdolność dobrej komunikacji, wysoki 

poziom kultury osobistej i empatii. 

 

Zasady współpracy: 

 Zespół Szybkiego Reagowania funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa, ma 

charakter zespołu doradczego i wspomagającego zespół leczący w zakresie czynności 

umożliwiających stabilizację chorego. 

 Zespół ustala plan postępowania uwzględniającego transfer chorego, proponuje 

oddział, jednostkę docelową transferu. 

 Na prośbę lekarza prowadzącego może brać udział w konsultacjach. 

 Zespół może uczestniczyć w rozmowach z rodziną i dyskusji o 

zakończeniu/odstąpieniu od terapii. 

 Musi być wspierany przez dyrekcję w zakresie ewentualnych przeniesień 

wytypowanych chorych czy konsultacji w ośrodkach o wyższym stopniu 

referencyjności. W zależności od wewnętrznych ustaleń i zwyczajów w szpitalu 

kierownik Zespołu Szybkiego Reagowania może być wyposażony przez Dyrekcję w 

specjalne uprawnienia - np. decyzja kierownika ZSR ma moc wiążącą jeżeli chodzi o 

przyjęcie chorego na OIT (w praktyce łącznie z "wypracowaniem" wolnego miejsca, 

czyli przeniesieniem chorego, który jest w lepszym stanie i nie musi już zajmować 

łóżka na OIT). 
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c. Opracowanie kryteriów uruchomienia systemu i wezwania Zespołu Szybkiego 

Reagowania - dobranie górnych i dolnych granic lub wypracowanie systemu 

punktowego (skali klinicznej), opartych na ocenie podstawowych czynności 

życiowych, przede wszystkim wymienionych poniżej  

 

 drożność dróg oddechowych, 

 częstość tętna, 

 częstość oddechów, 

 skurczowe/rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi, 

 saturacja krwi tlenem, 

 stan świadomości i neurologiczny, 

 diureza godzinowa, 

 natężenie bólu. 

 

d. Opracowanie sposobów przekazywania informacji o pacjencie wymagającym 

natychmiastowej pomocy, z uwzględnieniem poniższych założeń:  

 

Musi to być system skuteczny, szybki, pewny i prosty (tzn. przewidujący minimalną liczbę 

kroków/czynności, uwzględniający nowoczesne technologie komunikacyjnej, np. 

smartfony, tablety), uwzględniający możliwość pośredniego (poprzez personel szpitala) 

powiadomienia ZSR przez personel pomocniczy, rodziny/odwiedzających, (akcja 

informacyjna - widzisz coś niepokojącego – alarmuj!). 

 

3.3.2. Opracowanie merytoryczne materiałów pomocniczych/edukacyjnych dla personelu 

medycznego szpitali oraz wydruk materiałów dla 750 osób 

W oparciu o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego merytorycznej koncepcji systemu 

szybkiego reagowania Wykonawca opracuje materiały pomocnicze/edukacyjne służące 

kształceniu i wsparciu personelu medycznego szpitali uczestniczących w programie we 

wdrożeniu systemu ZSR. Powinny one obejmować co najmniej: 

1. założenia i zasady systemu ZSR, 

2. kryteria wezwania ZSR w wersji rozszerzonej o opis i uzasadnienie poszczególnych sytuacji 

klinicznych (np. tachykardia objawowa - jakie objawy itp.), 

3. narzędzia oceny stanu chorego, 

4. kryteria przyjęcia chorych na OIT, 

5. czynności, które może podjąć personel oddziałów podczas oczekiwania na ZSR, 

6. aktualne wytyczne ERC (schematy postępowania), 

7. inne wytyczne międzynarodowe i polskie dotyczące problemów klinicznych będących 

przyczyną wezwania ZSR, a nie ujęte w wytycznych ERC,  

8. szablony procedur związanych z funkcjonowaniem systemu szybkiego reagowania do 

adaptacji w poszczególnych szpitalach, co najmniej: 
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 przenoszenia chorych wytypowanych przez zespół szybkiego reagowania do OIT//sali 

wzmożonego nadzoru/innego miejsca zorganizowanego w szpitalu gdzie ci chorzy 

będą „optymalizowani”, 

 wzywania personelu w stanach nagłych, 

 konsultacji w ośrodkach referencyjnych, 

 przenoszenia chorych do innego szpitala, gdy leczenie przekracza możliwości jednostki 

(w tym do ośrodków ponadregionalnych, np. hipotermia, choroby zakaźne-rzadkie), 

9. indeks leków stosowanych w stanach nagłych z zasadami dawkowania i opisem, 

10. przykłady edukacyjne dotyczące wzywania zespołu i jego działania, współpracy z innymi 

komórkami szpitala – opisowe i w postaci filmów, co najmniej 5 opisowych (studia 

przypadków) i co najmniej 1 filmik edukacyjny. 

11. karta interwencji obejmująca co najmniej informacje takie jak: 

 miejsce przebywania chorego, 

 czas wezwania ZSR, 

 dane chorego (wiek, płeć, inne), 

 czas przybycia/odwołania/oddalenia się ZSR, 

 przyczyna wezwania - wywiad, stan chorego, punktacja (jeśli system 

punktowy), wyniki badań itp., 

 zlecone badania, 

 interwencje, 

 kto wzywa ZSR, 

 kto brał udział w działaniach, 

 decyzje - plan postępowania, 

 stan chorego w momencie przybycia, 

 follow-up. 

12. zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie wdrożenia systemu ZSR (definicja, 

sposób pomiaru i analizy). 

 

Materiały powinny być opracowane w sposób prosty, logiczny i zrozumiały dla odbiorców. 

Powinny być złożone w formie jednej lub kilku broszur w formacie co najmniej 170x230 

mm, papier co najmniej 100 g, oprawa szyta drutem, dwie zszywki.  

Film powinien zostać stworzony w sposób umożliwiający prezentację podczas 

szkoleń/konferencji/seminariów. 

Do 20 grudnia 2017 r. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację 

Zamawiającego co do treści materiałów. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące 

materiałów Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. 

 

Zaakceptowane przez Zamawiającego materiały Wykonawca jest zobowiązany 

wydrukować w ilości łącznej 750 sztuk i dostarczyć po 30 sztuk na szkolenie w każdym z 

25 szpitali, najpóźniej w dniu szkolenia. 
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3.3.3. Zaprojektowanie pod względem struktury i grafiki, przygotowanie zawartości 

merytorycznej, stworzenie, wypełnienie treścią i uruchomienie platformy 

internetowej 

Platforma internetowa ma zapewniać wsparcie i kształcenie ustawiczne dla uczestników 

programu, a także umożliwiać upowszechnienie ZSR wśród innych szpitali w Polsce. Dlatego 

Zamawiający wymaga, aby zawartość merytoryczna platformy bazowała na treści 

zaakceptowanych przez Zamawiającego merytorycznej koncepcji systemu szybkiego 

reagowania oraz materiałach edukacyjnych/pomocniczych, a funkcjonalności platformy 

umożliwiały skuteczną wymianę wiedzy i doświadczeń wśród uczestników systemu, wspieraną 

przez eksperta znającego tematykę ZSR, uczestniczącego we wdrażaniu programu w 

szpitalach.  

 

3.3.3.1. Struktura platformy internetowej i jej zawartość  

Platforma musi zawierać co najmniej:  

Na stronie głównej ma się znaleźć oznaczenie projektu, logotypy Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) oraz Unii Europejskiej, nawigacja do 

podstron: 

a. aktualności: kilkanaście artykułów na stronie z elementem graficznymi przy 

każdym nowym newsie; możliwość dodawania kolejnych artykułów na stronę, 

b. o programie:  

- ogólne informacji o programie, 

- lista jednostek uczestniczących w programie, 

- informacje o bieżących aktywnościach w ramach programu, 

- wzory dokumentów projektu, 

c. biblioteka wiedzy na przykład: 

- informacje o systemie szybkiego reagowania, 

- materiały pomocnicze/edukacyjne jakie będą wypracowane w ramach 

realizacji zadania, 

- opisowe studia przypadków,  

- prezentacje,  

- filmiki edukacyjne, 

- opisy doświadczeń ośrodków wdrażających system szybkiego reagowania 

w kraju i zagranicą, 

- artykuły i publikacje, 

- inspirujące linki, 

d. część dotycząca wymiany wiedzy i doświadczeń prowadzona przez eksperta 

znającego tematykę ZSR, uczestniczącego we wdrażaniu programu w szpitalach, 

w formie bloga zsynchronizowana z narzędziami umożliwiającymi dyskusję 

i powiązana z portalami społecznościowymi  
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 przykłady implementacji systemu przeprowadzonej z sukcesem w 

warunkach polskich – do naśladowania (dobra praktyka) – 

opisy/prezentacje/filmiki, 

 odpowiedzi na pytania udzielane przez eksperta, 

 inicjowanie i moderowanie przez eksperta dyskusji grupowych lub 

prowadzenie grupy w mediach społecznościowych, 

 konkursy, quizy, 

e. część z najczęściej zadawanymi pytaniami, 

 

f. archiwalne informacje, 

g. kontakt – z danymi teleadresowymi Zamawiającego i Wykonawcy, wraz z wskazaniem 

osób do kontaktu. 

 

3.3.3.2. Platforma internetowa musi spełniać następujące warunki: 

 

a. Oparta na systemie zarządzania treścią (CMS) do samodzielnej edycji treści platformy 

b. Prowadzona w języku polskim. 

c. Platforma zostanie uruchomiona i hostowana na serwerze Zamawiającego, w domenie 

www.cmj.org.pl w konfiguracji Linux + Apache+ PHP 5.2 (lub większa) + MySQL 5.0 

(albo większa); dystrybucja wersji Linux to Linux Debian. 

d. Zgodność ze standardami Standardy WCAG 2.0. 

e. Wykonana w technologii HTML lub XHTML z wykorzystaniem CSS, JAVA / JAVASCRIPT 

+ AJAX, współpraca z bazami danych open source. 

f. Projekt graficzny zgodny z systemem identyfikacji wizualnej POWER. 

g. Edytowanie treści (zawartości) platformy możliwe za pośrednictwem narzędzi, które 

nie wymagają znajomości (X)HTML oraz CSS od użytkowników.  

h. Modułowa konstrukcja platformy musi zapewnić możliwość rozbudowy o dodatkowe 

pola, zakładki, menu, banery w zależności od potrzeb Zamawiającego, możliwość 

dodawania elementów do menu głównego. 

i. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.). 

j. Składniki platformy muszą być dostosowane tak, aby funkcjonowały w systemie 

operacyjnym Linux, Windows, OS MAC. 

k. Efektywnie dostosowywać się do rozdzielczości ekranu, na którym jest wyświetlana 

(strona responsywna), w tym takich urządzeń jak PC, laptop, tablet, smartfon. 

Minimalna rozdzielczość urządzeń: 340x480px dla urządzeń typu smartphone oraz 

768x1024px dla urządzeń typu tablet. 

l. Poprawnie funkcjonować co najmniej na następujących przeglądarkach 

internetowych: FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari w najnowszych 

wersjach dostępnych w dniu podpisania umowy. 

http://www.cmj.org.pl/
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m. Musi być wyposażona w narzędzia umożliwiające zbieranie statystyk aktywności 

użytkowników, w tym liczby odwiedzin i odsłon, źródeł odwiedzin, zachowania w 

witrynie, itp. oraz spełniać wymagania ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w 

szczególności art. 173. (cookies). 

n. Dodatkowo posiadać elementy typu: wyszukiwarka, mapa strony, możliwość 

zamieszczania i zmieniania bannerów na stronie głównej, strona ma dawać możliwość 

podlinkowywania stron, dodawania filmów i zdjęć, prezentacji, dźwięku. 

o. Strona główna może zawierać elementy animowane.  

p. Zapewnienie bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do systemu 

przy pomocy przeglądarki internetowej. 

q. System musi umożliwiać zarządzanie zespołem redakcyjnym strony – możliwość 

nadawania dostępu do poszczególnych działów, poszczególnym użytkownikom 

i grupom użytkowników. 

r. Łatwe wstawianie i edytowanie modułow typu: Facebook, Mapa Google, Youtube. 

s. Zintegrowanie z platformą konta na serwisach społecznościowych, np. Facebook, 

Twitter. 

 

3.3.3.3. W terminie do 30 listopada 2017 r. Wykonawca jest zobowiązany odbyć co najmniej dwa 

spotkania robocze z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, podczas których 

określone zostaną szczegółowe funkcje platformy internetowej, konieczne moduły 

i dodatki, poziom dostępu dla uczestników programu i osób spoza tego grona, projekt 

graficzny platformy oraz przedstawić do akceptacji wersję testową platformy internetowej. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać uwagi Zamawiającego.  

 

3.3.3.4. W terminie do 20 grudnia 2017 r. Wykonawca jest zobowiązany do finalnego wypełnienia 

platformy internetowej treściami merytorycznymi, skonfigurowania, zainstalowania na 

serwerze Zamawiającego, uruchomienia platformy i udostępnienia jej użytkownikom. 

 

3.4. Etap II wdrożenia systemu ZSR – przygotowanie personelu szpitali do wdrożenia 

systemu ZSR 

 

W oparciu o opracowania, które powstały w I etapie wdrażania systemu ZSR: merytoryczną 

koncepcję systemu ZSR oraz materiały edukacyjne/pomocnicze Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować personel medyczny 25 szpitali uczestniczących w programie do wdrożenia 

systemu ZSR w ich codziennej praktyce: pomóc ten system zaadoptować do warunków 

konkretnego szpitala, właściwie zorganizować, uzyskać zrozumienie, zaangażowanie i 

współpracę personelu medycznego oraz nauczyć pracy według nowych zasad. Przygotowanie 

to musi być na tyle skuteczne, aby maksymalnie zwiększyć szanse przyjęcia się systemu w 

codziennej praktyce szpitali i zapewnić jego trwałość po zakończeniu programu. 
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Przygotowanie personelu szpitali do wdrożenia systemu ZSR powinno logicznie łączyć 

i uzupełniać przekazywanie informacji i wiedzy w trakcie konferencji otwierających, na 

szkoleniach w szpitalach, w trakcie konsultacji wdrożeniowych, na seminariach wyjazdowych 

z treściami udostępnianymi on-line poprzez dedykowaną platformę internetową. 

 

Przygotowanie personelu szpitali do wdrożenia systemu ZSR obejmuje następujące elementy:  

 

 

3.4.1. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch cykli jednodniowej konferencji 

otwierającej w formie seminarium dla kadry zarządzającej 25 szpitali 

zakwalifikowanych do programu, opartych na opracowaniach powstałych w I 

etapie wdrożenia systemu ZSR 

 

3.4.1.1. Uczestnicy  

Kadra zarządzająca, w szczególności dyrektor naczelny lub dyrektor ds. medycznych, 

ordynator SOR – po dwie osoby z każdego szpitala zakwalifikowanego do udziału w 

programie. 

 

3.4.1.2. Zakres tematyczny 

a. informacja o programie,  

b. korzyści z wdrożenia systemu ZSR oraz wskazanie najważniejszych zmian organizacyjnych 

i komunikacyjnych wymaganych w celu prawidłowego działania ZSR, 

c. przewidziany w projekcie harmonogram wdrażania systemu w szpitalu, monitorowanie 

wdrożenia, sprawozdawczość, 

d. omówienie porozumień pomiędzy CMJ a  szpitalami wdrażającymi system ZSR – korzyści, 

obowiązki, 

e. sesja pytań i odpowiedzi. 

 

3.4.1.3. Czas trwania 

Każda konferencja otwierająca powinna trwać minimum 5 godzin zegarowych. 

 

3.4.1.4. Sposób organizacji konferencji otwierających:  

a. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić dwa cykle konferencji 

otwierającej w formie seminarium – w jednym cyklu dla przedstawicieli 12 szpitali, w 

drugim dla przedstawicieli 13 szpitali uczestniczących w programie wdrożenia systemu 

ZSR. Zamawiający przewiduje udział 2 osób z każdego szpitala, czyli w jednym cyklu 

przewiduje udział 24 osób, w drugim 26 osób; łącznie 50 osób. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników poszczególnych konferencji, przy 

czym minimalna łączna liczba uczestników obydwu konferencji wynosi 45 osób, 

a maksymalna 60 osób.  
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Wykonawca jest zobowiązany zorganizować rekrutację uczestników konferencji wraz 

z przedstawicielami szpitali, przy czym porozumienie o udziale w projekcie zawarte 

pomiędzy Zamawiającym a szpitalem będzie obligowało do oddelegowania do udziału 

w konferencji wskazane osoby i we wskazanej liczbie. 

b. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować konferencje otwierające bezpośrednio po 

zakończeniu rekrutacji, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2018 r. Strony 

dopuszczają możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku uzasadnionych 

problemów z rekrutacją wymaganej liczby szpitali.  

c. Miejscem każdej konferencji otwierającej będzie Kraków lub Warszawa. 

d. Konferencje będą realizowane w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym.  

e. Sala, nocleg i catering w tym samym budynku, z parkingiem, i dobrą komunikacją, 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

f. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na każdą konferencję otwierającą bazę lokalową tj. salę szkoleniową wraz ze 

sprzętem multimedialnym / rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie sali;  

g. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla uczestników obydwu konferencji 

otwierających nocleg ze śniadaniem w dniu poprzedzającym termin konferencji  

h.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyżywienie w trakcie każdej konferencji 

otwierającej, na które składa się: przerwa kawowa typu non-stop (kawa, herbata, 

woda mineralna, ciasteczka kruche) oraz ciepły posiłek - obiad 3-daniowy w ilościach 

dostosowanych do liczby uczestników konferencji otwierających; 

i. Na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem każdej 

konferencji otwierającej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do 

zaakceptowania plan konferencji, który będzie zgodny z zakresem tematycznym 

określonym przez Zamawiającego i będzie zawierał termin konferencji, dokładny adres 

miejsca realizacji usługi (co najmniej: nazwę hotelu, dokładny adres oraz wskazówki 

dojazdu środkami komunikacji publicznej), zakres poruszanych tematów oraz 

informacje na temat prowadzących (co najmniej imię, nazwisko, opis profilu 

zawodowego). 

j. Na co najmniej 10 dni przed terminem pierwszej konferencji otwierającej Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej prezentacje, 

które będą wykorzystane w trakcie konferencji w celu uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

k. Na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem każdej konferencji 

otwierającej Wykonawca jest zobowiązany przesłać do szpitali, drogą elektroniczną, 

zaakceptowany przez Zamawiającego plan konferencji. 

l. Wykonawca zapewni uczestnikom konferencji wydrukowane informacje o programie 

ZSR i plan konferencji otwierającej.  

m. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie konferencji 

otwierających poprzez przekazanie Zamawiającemu list obecności obejmujących imię 

i nazwisko uczestnika, nazwę szpitala, który reprezentuje oraz pełnione stanowisko. 
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3.4.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń w 25 szpitalach, w ich 

siedzibach, opartych na opracowaniach powstałych w I etapie wdrażania systemu 

 

 

3.4.2.1. Uczestnicy  

Przedstawiciele szpitali uczestniczących we wdrażaniu systemu ZSR, w szczególności: 

osoba/zespół osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu, osoby zainteresowane 

byciem członkami ZSR, lekarze OIT, pielęgniarki OIT, lekarze pozostałych oddziałów, 

pielęgniarki pozostałych oddziałów, administracja medyczna, zarząd szpitala – średnio 30 

osób z każdego szpitala.  

Łącznie 750 osób ze wszystkich 25 szpitali. 

 

Wykonawca wraz z przedstawicielami szpitali jest zobowiązany zapewnić uczestników 

szkoleń, przy czym porozumienie o udziale w projekcie zawarte pomiędzy Zamawiającym 

a szpitalem będzie obligowało zarząd szpitala do oddelegowania do udziału w szkoleniu 

wskazanych osób i we wskazanej liczbie.  

3.4.2.2. Ogólny zakres tematyczny 

a. przedstawienie systemu ZSR, ukazanie korzyści z wdrożenia ZSR oraz wskazanie 

najważniejszych zmian organizacyjnych i komunikacyjnych, pracy zespołowej, ciągłej 

edukacji wymaganych w celu prawidłowego działania ZSR,  

b. wykłady z CNS/krążenie/oddychanie/sepsa,  

c. przedstawienie kryteriów wzywania pomocy, sposobów powiadamiania ZSR, szybkiego 

rozpoznawania i leczenia najważniejszych stanów zagrożenia w warunkach zwykłego 

oddziału i kryteriów szybkiego przyjęcia do OIT,  

d. omawianie przykładów/przypadków, 

e. praca zespołowa, komunikacja w zespole. 

 

3.4.2.3. Rodzaje aktywności w trakcie szkoleń  

a. Wykłady z prezentacją multimedialną. 

b. Warsztaty interaktywne z praktycznymi dialogami zorganizowane zarówno odrębnie w 

grupach zawodowych jak i wspólnie. 

c. Case study – analiza przypadków omawiana w grupach. 

d. Sesja pytań i odpowiedzi. 

 

3.4.2.4. Czas trwania szkoleń 

W każdym z 25 szpitali dwa następujące po sobie dni, łącznie w każdym szpitalu 12 

godzin zegarowych wykładów/seminariów. 
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3.4.2.5. Wykładowcy 

Każde szkolenie prowadzone będzie przez zespół wykładowców - co najmniej 3-osoby 

posiadające praktyczną znajomość tematyki szkoleń oraz kompetencje i doświadczenie 

gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel 

medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili: 

 dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii i/lub medycyny 

ratunkowej, posiadających co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy w oddziale 

OIT lub SOR, doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla personelu 

medycznego na temat zagadnień klinicznych,  

 jedna osoba z wyższym wykształceniem (np. psycholog) posiadająca 

doświadczenie w szkoleniach dla personelu medycznego z tematyki pracy 

zespołowej, komunikacji w zespole. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazu osób, które będą prowadzić szkolenia wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania usługi, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy wykonującego przedmiot zamówienia 

wskazanego w ofercie na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym 

niż posiadane przez osobę wskazaną w ofercie, jako wykonującą zamówienie. Dokonując 

zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające kwalifikacje 

i doświadczenie osoby mającej przeprowadzić szkolenie. 

 

 

3.4.2.6. Materiały na szkolenia 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, wydrukowania oraz przekazania każdemu 

uczestnikowi w trakcie szkolenia: 

a. Szczegółowego planu szkolenia zgodnego z ogólnym konspektem tematycznym 

opracowanym przez Zamawiającego, zawierającego informacje takie jak: tytuł 

szkolenia, w jakim terminie i w jakiej lokalizacji, informacje dotyczące wykładowcy 

(imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), godziny i zakres realizacji poszczególnych 

aktywności w ramach szkoleń, wskazanie grup uczestników 

b. Skryptów merytorycznych obejmujących całość zagadnień merytorycznych 

poruszanych na szkoleniu (wydruki prezentacji), 

c. Materiałów edukacyjnych / pomocniczych dotyczących wdrażania systemu ZSR 

opartych na opracowaniach, które powstały w I etapie wdrażania sytemu ZSR.  

Dodatkowo Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń pakiet szkoleniowy tj. teczkę na 

program, skrypty, materiały, notes, długopis – w ilości odpowiadającej liczbie 

uczestników. 

Na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego szkolenia Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do akceptacji w formie elektronicznej plan szkolenia, który 
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będzie zgodny z zakresem tematycznym określonym przez Zamawiającego i uzgodniony 

z przedstawicielem szpitala, będzie zawierał termin szkolenia, nazwę i adres szpitala, 

zakres poruszanych tematów oraz informacje na temat prowadzących (co najmniej imię, 

nazwisko, opis profilu zawodowego). 

Na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentacje i materiały edukacyjne/pomocnicze 

w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 

Na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem każdego szkolenia Wykonawca jest 

zobowiązany przesłać zaakceptowany przez Zamawiającego plan szkolenia drogą 

elektroniczną do szpitala.  

 

Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie dokumentach 

takich jak program szkolenia, prezentacja, materiały edukacyjne, zaświadczenie, umieścić 

oznaczenie o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego wraz z logotypami POWER i UE, zgodnie z zasadami promocji 

POWER dostępnymi do pobrania pod adresem: www.power.gov.pl 

 

3.4.2.7. Sposób organizacji szkoleń:  

a. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić dwudniowe szkolenia w 

każdym szpitalu zakwalifikowanym do udziału w programie tj. łącznie w 25 szpitalach, 

w ich siedzibach. 

b. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować szkolenia we wszystkich szpitalach nie 

później niż do 31 maja 2018 r. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia tego 

terminu w przypadku uzasadnionych problemów z rekrutacją wymaganej liczby 

szpitali.  

c. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na każde szkolenie sprzęt multimedialny / rzutnik, ekran, laptop;  

d. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie szkoleń 

otwierających poprzez przekazanie Zamawiającemu wydruku planu szkolenia z 

informacją o prowadzących, prezentacji, list obecności obejmujących imię i nazwisko 

uczestnika, nazwę szpitala, który reprezentuje oraz pełnione stanowisko. 

e. Wykonawca zapewni wypełnienie przez uczestników szkolenia formularza zgłoszenia 

oraz oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, według wzorów formularzy przekazanych przez Zamawiającego w dniu 

zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy oryginały wypełnione przez uczestników 

szkolenia do 14 dni po zakończeniu szkolenia. 

f. W związku z realizacją przez Wykonawcę szkolenia w ramach projektu "Wsparcie 

szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", za zgodą Instytucji 

Pośredniczącej, Zamawiający powierzy Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, 

przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia w zakresie niezbędnym do 

http://www.power.gov.pl/
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prawidłowej realizacji szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania 

danych osobowych uczestników szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z późn.zm). 

g. Wykonawca przeprowadzi badanie ewaluacyjne szkolenia: przygotowuje ankietę 

oceniającą szkolenie, przeprowadzi ankietyzację uczestników szkolenia, dokona 

analizy ankiet i sporządzi raporty ewaluacyjne (po każdym szkoleniu i zbiorczy 

końcowy). Wykonawca powinien sporządzić kwestionariusz ankiety i przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego co najmniej na 10 dni przed pierwszym szkoleniem. Na 

zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

badania ankietowego wśród wszystkich uczestników szkolenia, obejmującego co 

najmniej ocenę: 

a) wykładowców (wiedza i umiejętność jej przekazu), 

b) programu i metody szkolenia, 

c) organizację szkolenia,  

e) słabych i mocnych stron szkolenia 

Wyniki badania ankietowego zostaną przekazane, do 14 dni po zakończeniu każdego 

szkolenia, w formie raportu cząstkowego obejmującego opracowanie statystyczne 

uzyskanych odpowiedzi. Po zakończeniu wszystkich szkoleń Wykonawca przygotuje 

raport końcowy z oceny wszystkich szkoleń obejmujący zestawienie statystyczne wraz 

z komentarzem.  

h. Wykonawca wyda uczestnikom szkoleń zaświadczenia o ukończonym szkoleniu w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od daty szkolenia. Zaświadczenie musi zawierać 

następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, datę szkolenia, liczbę 

godzin szkolenia, zakres w jakim uczestnik szkolenia został przeszkolony, nazwę 

Wykonawcy, podpis kierownika Wykonawcy. Warunkiem uzyskania zaświadczenia 

będzie obecność na szkoleniu, potwierdzona podpisem uczestnika na liście obecności. 

 

 

3.5. Etap III wdrożenia systemu ZSR - Uruchomienie systemu ZSR w szpitalach 

i monitorowanie działalności Zespołów Szybkiego Reagowania 

Wykonawca zobowiązuje się objąć programem wdrożenia systemu ZSR 25 szpitali. Etap III 

wdrożenia obejmuje następujące usługi i elementy: 

 

3.5.1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w 25 szpitalach konsultacji dotyczących 

uruchomienia ZSR  

Konsultacje prowadzone są w oparciu o opracowania, które powstały w I etapie wdrażania 

systemu ZSR: merytoryczną koncepcję systemu ZSR oraz materiały edukacyjne/pomocnicze, 

z wykorzystaniem możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń jakie daje platforma internetowa. 

Uczestnicy konsultacji 

Przedstawiciele szpitali wdrażających system ZSR, w szczególności osoba odpowiedzialna za 

wdrażanie, członkowie ZSR 
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Zakres konsultacji wdrożeniowych 

Konsultacja w zakresie wszelkich problemów, które pojawią się w konkretnym szpitalu na 

etapie uruchamiania systemu, w tym: 

- adaptacja założeń systemu do warunków konkretnego szpitala i organizacja systemu w 

szpitalu, 

- przygotowanie harmonogramu wdrożenia,  

- wsparcie dla osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu w szpitalu, 

- konieczne zmiany organizacyjne i komunikacyjne, 

- wewnętrzne monitorowanie / autoocena postępów wdrożenia, 

- zaplanowanie ciągłej edukacji personelu. 

 

Sposób organizacji konsultacji: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji we wszystkich 25 szpitalach 

najpóźniej do 30 września 2018 r. 

b) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje w siedzibie szpitali. 

c) Konsultacje mają trwać co najmniej 5 godzin zegarowych. 

d) Wykonawca dokumentuje przeprowadzenie konsultacji poprzez wypełnienie 

i autoryzowanie przez prowadzącego konsultacje ewidencji godzin ze wskazaniem 

konsultowanych zagadnień, potwierdzonej przez przedstawiciela szpitala. 

 

3.5.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 cykli jednodniowego seminarium 

wieloośrodkowego dla przedstawicieli 25 szpitali służących bezpośredniej 

wymianie doświadczeń z wdrażania systemu ZSR 

 

3.5.2.1. Uczestnicy seminariów 

osoba odpowiedzialna za wdrożenie systemu, członkowie ZSR – przedstawiciele 12 szpitali 

w jednym cyklu seminarium i 13 szpitali w drugim cyklu seminarium.  

3.5.2.2. Czas trwania 

Każde seminarium powinno trwać minimum 5 godzin zegarowych. 

 

3.5.2.3. Sposób organizacji seminariów:  

a. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić dwa cykle seminarium 

wieloośrodkowego w formie jednodniowego spotkania dyskusyjnego - w jednym 

cyklu dla przedstawicieli 12 szpitali, w drugim dla przedstawicieli 13 szpitali 

uczestniczących w programie wdrożenia systemu ZSR. Zamawiający przewiduje 

udział 2 osób z każdego szpitala, czyli w jednym cyklu seminarium przewiduje 

udział 24 osób, w drugim 26 osób; łącznie 50 osób. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany liczby uczestników poszczególnych seminariów, przy czym 

minimalna łączna liczba uczestników obydwu seminariów wynosi 45 osób, a 

maksymalna 60 osób.  
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Wykonawca jest zobowiązany zorganizować rekrutację uczestników seminariów wraz 

z przedstawicielami szpitali, przy czym porozumienie o udziale w projekcie zawarte 

pomiędzy Zamawiającym a szpitalem będzie obligowało do oddelegowania do udziału 

w seminarium wskazane osoby i we wskazanej liczbie.  

 

b. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić obydwa cykle 

seminariów  najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. Strony dopuszczają możliwość 

przedłużenia tego terminu w przypadku uzasadnionych problemów z rekrutacją 

wymaganej liczby uczestników.  

c. Miejscem organizacji każdego seminarium będzie Kraków lub Warszawa. 

d. Seminaria będą realizowane w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym.  

e. Sala, nocleg i catering w tym samym budynku, z parkingiem, i dobrą komunikacją, 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

f. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na każde seminarium bazę lokalową tj. salę wraz ze sprzętem 

multimedialnym / rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie sali. 

g. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla uczestników obydwu cykli seminariów 

nocleg ze śniadaniem w dniu poprzedzającym termin seminarium 

h. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyżywienie w trakcie każdego seminarium, 

na które składa się: przerwa kawowa typu non-stop (kawa, herbata, woda 

mineralna, ciasteczka kruche) oraz ciepły posiłek - obiad 3-daniowy w ilościach 

dostosowanych do liczby uczestników seminarium. 

i. Na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem każdego 

seminarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do 

zaakceptowania plan seminarium, który będzie zgodny z zakresem tematycznym 

określonym przez Zamawiającego i będzie zawierał dokładny adres miejsca 

realizacji usługi (co najmniej: nazwę hotelu, dokładny adres oraz wskazówki 

dojazdu środkami komunikacji publicznej), zakres zagadnień do dyskusji oraz 

informacje na temat prowadzących (co najmniej imię, nazwisko, opis profilu 

zawodowego). 

j. Na co najmniej 10 dni przed terminem pierwszego seminarium Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej prezentacje, które 

będą wykorzystane w trakcie seminarium w celu uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

k. Na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem każdego 

seminarium Wykonawca jest zobowiązany przesłać do szpitali, drogą elektroniczną, 

zaakceptowany przez Zamawiającego plan seminarium. 

l. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przeprowadzenie seminariów poprzez 

przekazanie Zamawiającemu list obecności obejmujących imię i nazwisko 

uczestnika, nazwę szpitala, który reprezentuje oraz pełnione w szpitalu stanowisko i 

funkcję w systemie szybkiego reagowania. 
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3.5.3. Wsparcie i kształcenie ustawiczne dla szpitali wdrażających system ZSR w postaci 

dedykowanej platformy internetowej - administrowanie i  merytoryczne 

prowadzenie 

W okresie od uruchomienia do zakończenia realizacji zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia i kształcenia ustawicznego dla personelu 

szpitali wdrażających system ZSR poprzez dedykowany serwis internetowy. Zadanie to 

obejmuje bieżące merytoryczne prowadzenie oraz administrowanie platformy 

internetowej:  

 

3.5.3.1. Administracja platformy internetowej obejmuje co najmniej: 

- Konfigurację, instalację platformy internetowej na serwerze Zamawiającego. 

- Utrzymanie platformy (wniesienie wymaganych opłat za domenę i serwer). 

- Pozycjonowanie platformy. 

- Utrzymanie poprawności działania platformy od jego uruchomienia do zakończenia 

realizacji zamówienia. 

- Archiwizowanie danych po każdym merytorycznym uzupełnieniu i aktualizacji 

platformy. 

- Okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa (back-up danych). 

- Przywracanie funkcjonalności platformy po awarii aplikacji lub ataku hakingowym. 

- Dostosowanie, przygotowanie ad-hoc dodatkowych modułów platformy np. formularzy 

interaktywnych. 

- Przeprowadzanie testów działania systemu i wprowadzania wszelkich niezbędnych 

zmian, umożliwiających ich poprawne działanie. 

- Analiza stopnia zainteresowania platformą (ocena platformy). 

- Możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do platformy 

przy pomocy przeglądarki internetowej. 

- Dyspozycyjność (telefonicznie) oraz wsparcie techniczne w sprawach związanych 

z funkcjonowaniem platformy przez cały okres jego funkcjonowania w ramach 

realizacji programu, we wszystkich dniach roboczych, w godzinach od 900–1500. 

 

3.5.3.2. Bieżące merytoryczne prowadzenie platformy obejmuje co najmniej: 

a. Redagowanie, uzupełnianie i aktualizacja części „baza wiedzy”. 

b. Redagowanie części platformy z najczęściej zadawanymi pytaniami. 

c. Eksperckie wsparcie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wdrażania systemu 

ZSR:  

- przykłady implementacji systemu przeprowadzonej z sukcesem w warunkach 

polskich – do naśladowania (dobra praktyka) – opisy/prezentacje/filmiki, 

- prowadzenie bloga zsynchronizowanego z narzędziami umożliwiającymi dyskusję i 

powiązanego z portalami społecznościowymi,  
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- odpowiedzi pytania i komentarze (czas reakcji do 5 dni kalendarzowych),  

- inicjowanie i moderowanie dyskusji grupowych. 

 

3.5.4. Bieżące monitorowanie wdrożenia systemu ZSR w szpitalach  

a) pomiar i analiza w oparciu o metodologię wypracowaną w koncepcji systemu ZSR - 

zestaw wskaźników, 

b) autoocena dokonana przez personel szpitali, 

c) wprowadzanie koniecznych modyfikacji systemu. 

 

3.6. Podsumowanie realizacji zadania 

W terminie do 31 marca 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego podsumowującego wdrożenie systemu ZSR 

w 25 szpitalach. Raport powinien obejmować: 

a. analizę wyników programu wdrażania systemu ZSR, 

b. zalecenia dla Zespołów Szybkiego Reagowania w szpitalach uczestniczących w projekcie 

w oparciu o doświadczenia i spostrzeżenia, które Wykonawca nabył w trakcie realizacji 

programu– czysto praktyczne, nie powinny skupiać się na ocenie, ale radzić jak usprawnić 

system i uzupełnić luki. 

 

 

3.7. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z zasad realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie dokumentach 

takich jak program szkolenia/konferencji/seminarium/konsultacji, prezentacja, materiały 

edukacyjne, zaświadczenie, umieścić oznaczenie o współfinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami POWER i 

UE, zgodnie z zasadami promocji POWER dostępnymi do pobrania pod adresem: 

www.power.gov.pl 

b) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjno-promocyjnego zgodnie 

z Księgą Identyfikacji Wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności w zakresie oznaczenia projektów, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, w tym stosowania logotypu programu, którego wzór 

zamieszczony jest na stronie internetowej www.power.gov.pla w szczególności: 

- informowanie uczestników szkolenia / konferencji / seminarium / konsultacji 

o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

- oznaczanie miejsca realizacji szkolenia/konferencji/seminarium/konsultacji, platformy 

internetowej, oraz dokumentów dotyczących szkolenia / konferencji /seminarium/ 

konsultacji, w tym materiałów edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, a także 

http://www.power.gov.pl/
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wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją umowy z wyłączeniem faktur 

VAT i rachunków. 

 

 

3.8. Obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem platformy internetowej 

Na etapie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. Dostarczenia kodu źródłowego, plików graficznych, plików konfiguracyjnych, instrukcji 

uruchomienia platformy oraz instrukcji dla administratora. 

b. Poprawiania ewentualnych błędów znalezionych przez 3 miesiące od terminu 

zakończenia realizacji zamówienia.  

c. Przekazania dokumentacji związanej z CMS, tj. instrukcji obsługi (szczególnie do 

zainstalowanych komponentów, modułów, pluginów).  

a. Przekazania listy zainstalowanych komponentów, modułów, pluginów wraz 

z licencjami wykupionymi, gdy takie są potrzebne. 

b. Przekazania Zamawiającemu wszystkich plików źródłowych, loginów i haseł dostępu 

do platformy. 

c. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi systemu CMS oraz 

funkcjonowania platformy. 

 

IV. SPOSÓB MONITOROWANIA PRACY WYKONAWCY 

a) Zamawiający wymaga stałej współpracy podczas realizacji wszystkich etapów zadania, 

wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad realizacją zadania. Wszelkie 

uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą odbywały 

się w formie elektronicznej. 

b) Zamawiający wymaga bieżącego informowania o postępie realizacji zadań, ewentualnym 

ryzyku, opóźnieniach – kwartalne raporty przesyłane pocztą elektroniczną (wysyłane do 

15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału). 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji usługi na każdym etapie jej 

realizacji. 
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V. HARMONOGRAM ZADANIA 

 

Promocja systemu ZSR Promocja tematu zespołów szybkiego reagowania na konferencjach, spotkaniach skierowanych 

do personelu medycznego 

 

Cały okres realizacji zadania 

Rekrutacja szpitali W programie uczestniczą szpitale wielospecjalistyczne, z liczbą łóżek powyżej 200, posiadające w 

swojej strukturze Oddział Intensywnej Terapii 

 

Do 31 października 2017 r.  

 

 

Etap I wdrożenia systemu ZSR 

 

Opracowanie merytorycznej koncepcji 

systemu ZSR oraz materiałów 

pomocniczych/edukacyjnych 

służących do wdrożenia systemu w 

szpitalach i platformy internetowej 

zapewniającej wsparcie i kształcenie 

ustawiczne dla uczestników 

programu, a także umożliwiającej 

upowszechnienie ZSR wśród innych 

szpitali w Polsce 

 

1. Opracowanie  merytorycznej koncepcji systemu ZSR 

 

 

 

2. Opracowanie merytoryczne materiałów pomocniczych/edukacyjnych dla personelu 

medycznego szpitali  

 

 

 

3. Wydruk materiałów pomocniczych/edukacyjnych dla 750 osób i dostawa do szpitali  

 

 

 

4. Zaprojektowanie pod względem struktury i grafiki, przygotowanie zawartości merytorycznej, 

stworzenie, wypełnienie treścią i uruchomienie platformy internetowej 

 

a. Przedstawienie do akceptacji wersji testowej platformy 

 

b. Finalne wypełnienie treścią i uruchomienie platformy 

 

Do 31 października 2017 r. 

 

 

 

Do 20 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

Najpóźniej w dniu szkolenia 

w szpitalu 

 

 

 

 

 

Do 30 listopada 2017 

 

Do 20 grudnia 2017 r.  
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Etap II wdrożenia systemu ZSR 

 

Przygotowanie szpitali do wdrożenia 

ZSR 

25 szpitali 

750 osób przeszkolonych 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch cykli jednodniowej konferencji otwierającej w 

formie seminarium dla kadry zarządzającej 25 szpitali zakwalifikowanych do programu, 

opartych na opracowaniach powstałych w I etapie wdrożenia systemu ZSR 

 

 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń w 25 szpitalach, w ich 

siedzibach, opartych na opracowaniach powstałych w I etapie wdrożenia systemu 

Do 31 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

Do 31 maja 2018 r.  

 

 

Etap III wdrożenia systemu ZSR 

 

Uruchomienie systemu ZSR w 

szpitalach i monitorowanie 

działalności Zespołów Szybkiego 

Reagowania 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w 25 szpitalach konsultacji dotyczących uruchomienia 

ZSR  

 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 cykli jednodniowego seminarium wieloośrodkowego dla 

przedstawicieli 25 szpitali służących bezpośredniej wymianie doświadczeń z wdrażania 

systemu ZSR 

 

3. Wsparcie i kształcenie ustawiczne dla szpitali w postaci dedykowanej platformy internetowej 

- administrowanie i  merytoryczne prowadzenie 

 

 

 

4. Bieżące monitorowanie wdrożenia systemu ZSR w szpitalach 

 

 

Do 30 września 2018 r.  

 

 

Do 31 stycznia 2019 r. 

 

 

 

Od uruchomienia platformy 

internetowej do zakończenia 

realizacji zadania 

 

 

Na bieżąco do zakończenia 

realizacji zadania 

Podsumowanie realizacji zadania 

 

Opracowanie raportu końcowego podsumowującego wdrożenie systemu ZSR w 25 szpitalach 

 

Do 31 marca 2019 r. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy: SZP-271-12/17 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 Nazwa Wykonawcy: .……………………………….……………………………… 

 NIP Wykonawcy:  .……………………………….……………………………… 

 Adres Wykonawcy: .……………………………….……………………………… 

 Kod pocztowy, miejscowość ………………………………..…………………….……… 

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

 Tel. / Faks:  .……………………………….……………………………… 

 E-mail:   .……………………………….……………………………… 

1 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia za 

następującym wynagrodzeniem: 

(Koniecznym jest wskazanie wszystkich składowych elementów wynagrodzenia) 

l.p. Opis zamówienia 
Jednostka 

miary 

Jednostkow

a cena 

brutto PLN 

Zamawiane 

ilości Wartość brutto PLN 

A B C D E F 

1 

Promocja systemu Zespołów Szybkiego 

Reagowania w całym okresie realizacji 

zamówienia oraz czynności związane z 

rekrutacją szpitali 

 

 

 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

2 

Etap I wdrożenia ZSR 

Merytoryczna koncepcja systemu ZSR / 

materiały pomocnicze / stworzenie i 

uruchomienie platformy internetowej 

   

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

 

3 Etap II wdrożenia ZSR     

3a 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 

jednodniowych konferencji otwierających w 

formie seminarium dla kadry zarządzającej, 

maksymalna liczba uczestników (2*30 = 60 osób)  

1  

osoba 

 

  

 

 

 

………..zł 

60 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

3b 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego 

szkolenia na miejscu w 25 szpitalach, opartego 

na opracowaniach powstałych w I Etapie wdrażania 

systemu, 

1 

szkolenie 

dwudniowe 

 

 

 

………..zł 

25 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 
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l.p. Opis zamówienia 
Jednostka 

miary 

Jednostkow

a cena 

brutto PLN 

Zamawiane 

ilości Wartość brutto PLN 

4 Etap III wdrożenia ZSR     

4a 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji w 

25 szpitalach, opartych na metodologii 

wypracowanej w I Etapie wdrażania systemu 

1  

konsultacja 

 

 

 

 

………zł 

25 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

4b 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 

jednodniowych seminariów wieloośrodkowych 

dla przedstawicieli szpitali wdrażających program 

ZSR, maksymalna liczba uczestników (2 * 30 = 60 

osób) 

1  

osoba 

 

  

 

 

………zł 

60 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

4c 
Platforma internetowa / utrzymanie / 

administrowanie / prowadzenie merytoryczne 

   

 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

5 

Pozostałe elementy zamówienia (np. bieżące 

monitorowanie wdrożenia systemu ZSR w 

szpitalach, podsumowanie realizacji zadania - 

raport końcowy) 

   

 

 

……………………zł 

słownie (………………..… 

………………………………

……………………….……) 

RAZEM 

 

 

……………………………zł słownie (………………..………..  

 

……………………………………………………………...……) 

 

Mając na względzie powyższe oferujemy wykonanie całości zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:  

 ……………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………..) – suma wszystkich powyższych składowych 

 

2. Zobowiązujemy się / nie zobowiązujemy się (niepotrzebne skreślić) do zaangażowania w realizację projektu osoby/osób 

posiadającej/ych doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z takim zespołem – patrz pkt 13.1.4. 

SIWZ.  

3. Zobowiązujemy się / nie zobowiązujemy się (niepotrzebne skreślić) do zatrudnienia do realizacji projektu osoby/osób 

z niepełnosprawnością – patrz pkt 13.1.5. SIWZ 

 

2 

1. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres 

obowiązywania umowy. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  
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4. Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie 

następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy): 

 

l.p. Nazwa części (elementu) zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

 

 

 

5. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: …………………………………………..…………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest: …………………………………………………..……..…………..  

tel.: …………………………..… mail: ………………………….… 

 

.................................................., dnia ............................                                                         ......................................................................  

                  Miejscowość/data                                                     podpis  Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy: SZP-271-12/17 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  

Wykaz wykładowców 

Lp. Imię i 

nazwisko 

Informacja 

na temat 

kwalifikacji 

zawodowych 

(np. lekarz o 

specjalizacji z 

anestezjologii 

i intensywnej 

terapii, ) 

Informacja na temat 

wykształcenia 

(np. wyższe 

magisterskie) 

Informacja na temat doświadczenia Doświadczenie 

naukowe 

wykładowców 

rozumiane, jako 

nadany stopień 

naukowy doktora lub 

doktora 

habilitowanego lub 

profesora 

Podstawa 

dysponowania 

(w ramach 

zamówienia) 

Info o szkoleniach na temat 

zagadnień klinicznych 

(wymagane, co najmniej 3 

szkolenia) 

[okres realizacji / przedmiot 

szkolenia / nazwa podmiotu 

(odbiorca), na rzecz którego 

zamówienie zostało wykonane]. 

(dotyczy wykładowcy lekarza) 

Info o szkoleniach dla personelu 

medycznego na temat wprowadzania zmian, 

pracy zespołowej i komunikacji w zespole 

(wymagane, co najmniej 3 szkolenia) 

[okres realizacji / przedmiot szkolenia / 

nazwa podmiotu (odbiorca), na rzecz 

którego zamówienie zostało wykonane]. 

(dotyczy wykładowcy z wyższym wykształceniem, 

np. psychologa)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

   
                                          

   

   
                                          

   

   
                                          

   

   
                                          

 

      / dnia       r.  ....................................................... 

Miejscowość / data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Nr sprawy: SZP-271-12/17 

 

U M O W A   NR  …… WZÓR  

 

 

zawarta w dniu  ………………… w Krakowie pomiędzy   

Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków, NIP: 945-18-47-252, reprezentowanym przez …………………,  

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną 

a 

……………………… - z siedzibą …………………………., ul. …………………………., …. - …. 

…………………………….., wpisaną do ………………………………………… pod numerem 

…………………., Nr NIP: ……………, Nr Regon: ………….., reprezentowaną przez: 

…………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ….. przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP oraz przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy. 

 

§ 1 

Niniejsza umowa jest realizowana w ramach projektu: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości 

i bezpieczeństwa opieki” (dalej: „Projekt”), nr POWR.05.02.00-00-01151/15, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie merytorycznej koncepcji systemu „Zespoły 

Szybkiego Reagowania” (dalej „system ZSR”) i wdrożenie tego systemu ZSR w szpitalach 

obejmujące następujące elementy i usługi: 

1.1. promocja systemu ZSR; 

1.2. rekrutacja szpitali, które zostaną objęte programem wdrożenia systemu ZSR (dalej: „program”); 

1.3. Etap I – opracowanie merytorycznej koncepcji systemu ZSR oraz materiałów 

pomocniczych/edukacyjnych i opracowanie, stworzenie i uruchomienie platformy internetowej;  

1.4. Etap II – przygotowanie personelu szpitali do programu wdrożenia systemu ZSR; 

1.5. Etap III – wdrożenie systemu ZSR w szpitalach – uruchomienie systemu ZSR i monitorowanie 

działalności Zespołu Szybkiego Reagowania w szpitalach; 
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzują zapisy niniejszej umowy, Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia 

............... 2017 r.3. Przedmiot umowy, winien być wykonany według warunków określonych w Załączniku 

nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy oraz bieżących ustaleń i wskazówek 

Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi SIWZ, jej treść jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy.5. Umowa 

obejmuje również przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszystkich praw przysługujących mu 

do przedmiotu umowy, oraz obejmuje przeniesienie z praw autorskich na Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy przedmiotu umowy  

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na zasadach i warunkach określonych w SIWZ. 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jego wiedza, umiejętności, zaplecze techniczne i organizacyjne 

umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na warunkach zawartych w Umowie oraz 

gwarantują bezpieczeństwo i ochronę danych gromadzonych przez czas trwania umowy na serwerze 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że profesjonalne zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem 

umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy na 

określonych w niej warunkach oraz przyjmuje odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia wszelkich 

roszczeń osób trzecich mogących wyniknąć z przekazanych Zamawiającemu praw do przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność w zakresie roszczeń osób 

trzecich powstałych przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał wyłącznie przy pomocy materiałów  

i oprogramowań komputerowych, co do których posiada stosowne licencje i zezwolenia na korzystanie 

w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy realizacji niniejszej umowy wszystkich 

postanowień w niej zawartych i w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności związanych z 

ochroną danych osobowych oraz przy uwzględnieniu charakteru i zakresu działalności Zamawiającego, 

zwyczajów powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym z zachowaniem lojalności wobec 

Zamawiającego i troski o jego interesy materialne i niematerialne.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością i uczciwością, 

najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 

Załączniku nr 1 tak by minimum 22 szpitale zakwalifikowane do udziału w programie wdrożyły system ZSR. 

7. Wszelkie działania podjęte dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać w 

ramach ustalonego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań sprzecznych z interesem Zamawiającego, 

szczególnie takich, które mogłyby powodować powstanie konfliktu interesów. W sytuacji wystąpienia 

konfliktu interesów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę faktycznie uczestniczyć 

będzie w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania 

ich zatrudnienia przez cały okres wykonywania danych czynności wynikających z harmonogramu 

wskazanego w pkt V SOPZ.  
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10. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron przed 

zakończeniem okresu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie zobowiązany do 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. 

11. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy 

we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

wykonywania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SIWZ 

12. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy, prawo do kontroli spełniania przez 

Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie wskazanym w SIWZ przy realizacji 

niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

a) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić oświadczenie o stanie 

zatrudnienia zawierające wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz okazać 

(przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne informacje lub dokumenty w celu potwierdzenia 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej 

umowy (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w 

tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z 

informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń),  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej 

Inspekcji Pracy o konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 

13. Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 3 

do umowy i podlega sukcesywnej aktualizacji stosownie do zapisów harmonogramu, o którym mowa w ust 

9. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 

poprzedzającym pod warunkiem zachowania w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia 

minimalnej ilości osób wskazanych w SIWZ. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy 

niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy 

zaktualizowanej oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o 

pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 12 a) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej 

zmiany. 

15. Wykonawca do każdej faktury obowiązany jest złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych na liście, o której mowa w ust. 13 na podstawie umowy o pracę. 

16. Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o których mowa w 

przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „osoby niepełnosprawne”) faktycznie 

uczestniczy w realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do utrzymania ich liczby w całym okresie trwania umowy.**1 

17. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron tego stosunku przed 

zakończeniem okresu wskazanego w ust 16, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

niepełnosprawnej. ** 

18. Lista zatrudnionych osób niepełnosprawnych przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr … do umowy. **  

19.  W celu udokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych Wykonawca będzie zobowiązany: ** 

                                                           
**  zapis obowiązujący w przypadku zadeklarowania utrzymania zatrudnionych osób niepełnosprawnych związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia w formularzu ofertowym 
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a) na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania przedstawić imienny wykaz 

osób oraz do wglądu dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób i posiadane orzeczenie o niepełnosprawności 

(oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), 

b) w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach w zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, przedkładając lub okazując wymagane dokumenty w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej 

zmiany. 

20.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na okoliczność istnienia stanu zatrudniania osób 

niepełnosprawnych przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, 

złożyć lub okazać w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wszystkie niezbędne dokumenty w celu 

potwierdzenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy. ** 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy nie później niż w terminie do dnia  

31 marca 2019 r. Za termin zakończenia umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu prac, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym uwzględniającego określone przez 

Zamawiającego terminy realizacji i odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy określone w pkt 

V SOPZ. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres 

realizacji Umowy.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu prac, przygotowanego w terminie i w 

sposób określony w ust. 2, w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do 

dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności 

Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana: wynika lub zakłada 

wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę etapów umowy, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

4. Zmiana harmonogramu prac, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 31, nie może powodować 

zmiany terminów realizacji etapów umowy, określonych w pkt V SOPZ.  

5. Zmiana harmonogramu prac nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem 

zmian terminów wskazanych w pkt V SOPZ.  

 

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega następujący sposób realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu II przedmiotu umowy pod warunkiem odbioru 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości elementów i usług składających się na Etap I oraz pod 

warunkiem zrekrutowania do udziału w programie odpowiedniej liczby szpitali; 

                                                           
**  zapis obowiązujący w przypadku zadeklarowania utrzymania zatrudnionych osób niepełnosprawnych związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia w formularzu ofertowym 
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b) Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu III przedmiotu umowy w stosunku do 

poszczególnych szpitali pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń elementów i 

usług składających się na Etap II w stosunku do poszczególnych szpitali; 

2.   W przypadku, gdy w trakcie realizacji Etapu II przedmiotu umowy, którykolwiek z zakwalifikowanych 

do udziału w programie szpitali zgłosi rezygnację z udziału w programie, a nie został on jeszcze objęty 

działaniami składającymi się na Etap II w postaci szkolenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy podjąć działania mające na celu zrekrutowanie 

kolejnego szpitala na zasadach określonych w § 8 umowy; 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowej umowy do wykonania czynności 

szczegółowo opisanych w SOPZ, w tym do: 

a) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i obowiązującymi standardami przy tego rodzaju pracach; 

b) umożliwienia Zamawiającemu w toku realizacji niniejszej umowy kontroli nad prawidłowością 

wykonania przedmiotu umowy w każdym okresie jej trwania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

w szczególności poprzez przekazywanie informacji o postępach w wykonywaniu przedmiotu umowy w 

formie raportów kwartalnych, o których mowa w pkt IV SOPZ oraz umożliwienie wglądu do prowadzonej 

dokumentacji na żądanie oraz jej konfrontacji ze stanem faktycznym; 

c) udzielanie na pisemne lub mailowe żądanie Zamawiającego, informacji o przebiegu realizacji 

umowy. W takim przypadku Wykonawca przedstawi przedmiotowe informacje w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.  

d) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach dotyczących realizacji umowy 

(oprócz spotkań roboczych, o których mowa w niniejszej umowie). O potrzebie i ewentualnym terminie 

spotkania Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, 

e) w razie potrzeby inicjowania spotkań z Zamawiającym związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym w szczególności w celu sygnalizowania problemów związanych z zagrożeniami dla terminowego lub 

należytego wykonania przedmiotu umowy,   

f) informowania na piśmie Zamawiającego o wszelkich czynnościach podejmowanych przez 

Wykonawcę, mających lub mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia lub 

uzgodnione warunki wykonania przedmiotu umowy; 

g) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji i danych uzyskanych w 

ramach wykonywania przedmiotu umowy, co do których Zamawiający zastrzegł sobie wyłączność do 

wykorzystania i ewentualnej publikacji. 

h) poinformowania uczestników konferencji, szkoleń, konsultacji i seminariów o współfinansowaniu 

tych aktywności przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oznaczenia: 

a) sal i pomieszczeń, w których realizowane są konferencje/szkolenia/seminaria poprzez 

wywieszenie tablicy informacyjnej 

b) wszelkich materiałów przekazywanych uczestnikom konferencji, szkoleń, seminariów, 

konsultacji oraz jeżeli dotyczy elektronicznych materiałów, 

c)  prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – jeżeli dotyczy - co najmniej na 

pierwszym i ostatnim slajdzie/oknie, 

d) platformy internetowej; 

e) wszelkich innych opracowanych przez siebie dokumentów i przekazywanych Zamawiającemu 

poprzez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji o realizacji tego 

przedmiotu umowy na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

zgodnie z zasadami promocji POWER dostępnymi do pobrania pod adresem: www.power.gov.pl; 

§ 6 

PROMOCJA SYSTEMU ZSR 

1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest podejmować czynności 

mające na celu promowanie, upowszechnianie sytemu ZSR wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród 

personelu medycznego. 

2. W ramach obowiązku, o którym mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania promocyjne 

i informacyjne polegające na przekazaniu podstawowych informacji dotyczących programu (w tym również 

informacji, o których mowa w § 5 ust 3 lit h) oraz zaprezentowaniu założeń, sposobu funkcjonowania, 

sposobu wdrożenia systemu ZSR w formie minimum 15 minutowej prezentacji wygłoszonej na minimum 

5 konferencjach/spotkaniach/szkoleniach itp. przeznaczonych dla personelu medycznego (nie dotyczy to 

konferencji, szkoleń, konsultacji i seminariów realizowanych w ramach nieniniejszej umowy).  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać obowiązek, o którym mowa w ust 2 najpóźniej do dnia 31 marca 

2019 r.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie, miejscu oraz grupie uczestników 

konferencji/spotkania/szkolenia, na których ma zostać wygłoszona prezentacja z wyprzedzeniem minimum 

10 dni przed ich planowanym terminem.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia prezentacji bez uprzedniego 

powiadomienia Wykonawcy.  

6. Ta część przedmiotu umowy zostanie odebrana przez Zamawiającego w ramach czynności odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest w sposób nie budzący wątpliwości 

udokumentować wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust 2. Dokumenty potwierdzające wygłoszenie 

prezentacji Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej na etapie odbioru końcowego przedmiotu umowy 

(dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru końcowego).   

§ 7 

REKRUTACJA SZPITALI 

1. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji szpitali, które zostaną objęte programem wdrożenia systemu ZSR. 

2. W ramach rekrutacji zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie 25 szpitali spełniających 

wymagania, o których mowa w pkt 1.3 SOPZ. 

3. Proces rekrutacji szpitali składać się będzie z następujących etapów: 

3.1. Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej; 

3.2. Przeprowadzenie naboru; 

4. Zakończenie procesu rekrutacji szpitali nastąpi do dnia 31 października 2017 r., przy czym Strony 

zastrzegają, że w przypadku gdy w tym terminie nie zostanie zrekrutowanych 25 szpitali termin ten może 

zostać przedłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia kolejnego naboru (kolejnych naborów).  

5. Po zakończeniu procesu rekrutacji szpitali i zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w programie 25 

szpitali strony przystąpią do czynności odbioru tej części przedmiotu umowy, a z czynności tych zostanie 

spisany protokół odbioru. Załącznikami do tego protokołu odbioru będą dokumenty, o których mowa w § 

9 ust 4.  

6. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotowej umowy którykolwiek z wyłonionych szpitali 

zgłosi rezygnację z udziału w programie wdrożenia ZSR Wykonawca pomimo odbioru tej części przedmiotu 

umowy zobowiązany będzie do przeprowadzenia kolejnego naboru tak by w programie tj. w II i III Etapie 

brało udział 25 szpitali.   
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§ 8 

Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji związanej z procesem rekrutacji 

szpitali, o której mowa w pkt 3.2.1 SOPZ (dalej „dokumentacja rekrutacyjna”).  

2. W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przedłoży Wykonawcy projekty 

dokumentacji rekrutacyjnej wraz z propozycjami dotyczącymi jej dalszej treści.  

3. Ostateczna treść dokumentacji rekrutacyjnej zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym i w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do odbycia minimum jednego spotkania 

roboczego z zespołem Zamawiającego w jego siedzibie (ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków). 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty spotkania roboczego zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji dokumentację rekrutacyjną w wersji elektronicznej, edytowalnej.  

5. Zamawiający dokona akceptacji treści dokumentacji rekrutacyjnej ewentualnie zgłosi uwagi, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia uwag. 

§ 9 

Nabór szpitali 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia czynności administracyjno-technicznych 

związanych z naborem szpitali wskazanych w pkt 3.2.2. SOPZ.  

2. W terminie 3 dni od upływu  terminu składania kwestionariuszy rekrutacyjnych Zamawiający 

przekaże je wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawcy, celem przeprowadzenia oceny.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia merytorycznej, obiektywnej oceny wniosków 

rekrutacyjnych w oparciu o opracowane z Zamawiającym kryteria naboru i regulamin rekrutacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu arkusz oceny zgłoszeń wraz z punktacją 

uzyskaną przez poszczególne szpitale oraz listę szpitali zakwalifikowanych do udziału w programie w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania kwestionariuszy rekrutacyjnych przez 

Zamawiającego. 

§ 10 

ETAP I 

1. W ramach realizacji Etapu I przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1.1. opracować merytoryczną koncepcję systemu ZSR (dalej „koncepcja”); 

1.2. na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji opracować materiały 

pomocnicze/edukacyjne służące do wdrożenia systemu ZSR (dalej: „materiały”); 

1.3. w oparciu o założenia zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji opracować, wykonać i 

uruchomić platformę internetową (dalej: „platforma internetowa”); 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności składające się na Etap I przedmiotu umowy w 

następujących terminach: 

2.1. opracować koncepcję najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.  

2.2. opracować materiały najpóźniej do dnia 20 grudnia 2017 r 

2.3. opracować, wykonać i uruchomić platformę internetową najpóźniej do dnia 20 grudnia 2017 r.  

3. W terminie 14 dni po akceptacji koncepcji strony przystąpią do czynności odbioru tej części przedmiotu 

umowy, a z czynności tej zostanie sporządzony protokół odbioru, którego załącznikiem będą 

dokumenty, o których mowa w § 11 ust 8. 

4. Zamawiający zastrzega, że elementy przedmiotu umowy, o których mowa w ust 1 pkt 1.2 i 1.3 mogą 

zostać opracowane wyłącznie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

koncepcji, a ich odbiór może nastąpić wyłącznie pod warunkiem odbioru bez zastrzeżeń koncepcji, przy 
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czym odbiór elementu, o którym mowa w ust 1 pkt 1.3 może nastąpić dodatkowo wyłącznie pod 

warunkiem odbioru bez zastrzeżeń elementu, o którym mowa w ust 1 pkt 1.2.   

5. W terminie 14 dni od zakończenia realizacji Etapu I przedmiotu umowy strony sporządzą protokół 

odbioru. Załącznikami do protokołu odbioru tej części zamówienia będzie jeden egzemplarz 

wydrukowanych materiałów, o których mowa w § 12.  

   

§ 11 

Merytoryczna koncepcja systemu ZSR 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować z wysokim stopniem szczegółowości merytoryczną koncepcję 

systemu ZSR z uwzględnieniem założeń wskazanych w pkt 3.3.1 SOPZ; 

2. Koncepcja będzie stanowić podstawę realizacji dalszych elementów przedmiotu umowy, w szczególności 

Etapu II i Etapu III.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac związanych z opracowaniem koncepcji niezwłocznie 

po zawarciu niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać stanowisko Zamawiającego dotyczące treści koncepcji.  

Wykonawca zobowiązany jest w tym celu odbyć z zespołem Zamawiającego w jego siedzibie spotkania 

robocze (minimum 3), na których odbędzie się merytoryczna dyskusja nad kierunkiem i postępem prac, 

a także nad przedstawionymi przez Wykonawcę projektami poszczególnych części koncepcji.    

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji opracowaną koncepcję w 

formie elektronicznej, edytowalnej.  

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy koncepcji Zamawiający dokona jej oceny, w 

szczególności pod kątem zgodności z celami programu, prawdopodobieństwem osiągnięcia wskaźników 

przedmiotu umowy określonych w pkt 1.4 SOPZ, spójności, zgodności z przedmiotem umowy i w 

konsekwencji dokona jej akceptacji ewentualnie zgłosi zastrzeżenia/uwagi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia/uwagi w 

terminie 7 dni od ich zgłoszenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w formie pisemnej i 

elektronicznej edytowalnej zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję.   

§ 12 

Materiały pomocnicze/edukacyjne służące do wdrożenia systemu ZSR 

1. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie treści zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji 

opracować dla personelu medycznego szpitali materiały, w zakresie szczegółowo wskazanym w pkt 3.3.2 

SOPZ.  

2. Materiały mają zostać opracowane w sposób prosty, logiczny i zrozumiały dla odbiorców w formie 

broszury lub kilku broszur. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać stanowisko Zamawiającego dotyczące treści materiałów i w 

tym celu zobowiązany jest je przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

4. Zaakceptowane przez Zamawiającego materiały Wykonawca zobowiązany jest wydrukować - przy 

uwzględnieniu wymagań technicznych określonych w pkt 3.3.2 SOPZ - w ilości 750 sztuk. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydrukowane materiały uczestnikom szkoleń, o których mowa 

w § 16 ust 2 najpóźniej w dniu szkolenia. 
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§ 13 

Platforma internetowa  

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować, wykonać i uruchomić platformę internetową, która ma 

zapewnić wsparcie i kształcenie ustawiczne uczestników programu, a także umożliwić promocję i 

upowszechnienie systemu ZSR wśród szpitali w Polsce.  

2. W ramach realizacji tego elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie 

czynności, aby platforma internetowa spełniała wskazane w ust 1 cele, w szczególności zaprojektować 

ją pod względem struktury i grafiki, przygotować jej zawartość merytoryczną, stworzyć i wypełnić ją  

treścią oraz uruchomić.  

3. Zamawiający wymaga, aby merytoryczna zawartość platformy internetowej opierała się w 

szczególności na zaakceptowanej przez niego koncepcji i materiałach. 

4. Platforma internetowa musi spełniać wszystkie wymagania określone w pkt 3.3.3.1. i 3.3.3.2. SOPZ.   

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać stanowisko Zamawiającego dotyczące treści platformy 

internetowej oraz jej ostatecznego kształtu. Wykonawca zobowiązany jest w tym celu odbyć z 

zespołem Zamawiającego w jego siedzibie spotkania robocze (minimum 2), na których zostaną 

określone m.in. szczegółowe funkcje platformy internetowej, konieczne moduły i dodatki, poziom 

dostępu dla uczestników programu i osób spoza tego grona oraz zostanie przeprowadzona dyskusja w 

przedmiocie przedłożonego przez Wykonawcę projektu graficznego platformy internetowej oraz 

projektów jej merytorycznej zawartości.  

6. W terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji merytoryczną zawartość platformy internetowej oraz jej wersję testową.  

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania merytorycznej zawartości platformy internetowej 

oraz jej wersji testowej dokona akceptacji lub zgłosi uwagi/zastrzeżenia, które Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić.  

8. W terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do finalnego wypełnienia 

platformy internetowej zaakceptowanymi przez Zamawiającego treściami merytorycznymi, 

skonfigurowania, zainstalowania na serwerze Zamawiającego, uruchomienia platformy i udostępnienia 

jej użytkownikom. 

§ 14 

ETAP II 

1. W ramach realizacji Etapu II przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1.1. Zorganizować i przeprowadzić konferencje otwierające; 

1.2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenia; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie oraz miejscu (dokładny adres) 

każdej/-go konferencji/szkolenia z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed ich planowanym terminem 

oraz w tym terminie przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji planu konferencji/szkolenia oraz 

wskazania osób je przeprowadzających wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i 

doświadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni przed pierwszą konferencją/szkoleniem 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji materiały /prezentację.   

4. W terminie 2 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust 2 i 3 Zamawiający zgłosi uwagi 

lub dokona akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia każdej/-go 

konferencji/szkolenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do ustalenia z przedstawicielami zrekrutowanych 

szpitali terminu odbycia poszczególnych konferencji i szkoleń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić zgłaszane w tym zakresie uwagi przedstawicieli szpitali.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić oba cykle konferencji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 

r., zaś szkolenia we wszystkich szpitalach najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.   

8. Przed rozpoczęciem konferencji/szkoleń w poszczególnych szpitalach (minimum na 7 dni przed) 

Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest przesłać zaakceptowany przez Zamawiającego plan 

konferencji/szkolenia do szpitali/-a.   

9. Na Wykonawcy wespół z przedstawicielami szpitali spoczywa obowiązek rekrutacji uczestników 

konferencji/szkoleń, przy czym w porozumieniach o udziale w projekcie zawartych ze szpitalami znajdą 

się zapisy obligujące szpital do oddelegowania pracowników do udziału w poszczególnych aktywnościach 

składających się na Etap II w ilości wskazanych w niniejszej umowie.  

10. W terminie 14 dni od zakończenia każdej konferencji i szkolenia w każdym szpitalu strony przystąpią do 

czynności odbioru tej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do 

przedłożenia Zamawiającemu (w zakresie dotyczącym odbieranej konferencji/szkolenia) następujących 

dokumentów:  

a) planu konferencji/szkolenia wraz z informacją o osobach je przeprowadzających; 

b) list obecności uczestników zawierających informacje, o których mowa w pkt 3.4.1.4. lit m i pkt 3.4.2.7. 

lit d SOPZ 

c) w przypadku szkoleń dodatkowo dokumenty, o których mowa w § 16 ust 5 lit d, raportu cząstkowego, 

o którym mowa § 17 ust 3 oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy uczestnicy danego szkolenia 

otrzymali zaświadczenia, o których mowa § 16 ust 5 lit f.  

11. Z czynności odbioru każdej konferencji i szkolenia w każdym szpitalu zostanie spisany protokół odbioru, 

którego załącznikami będą dokumenty wskazane w ust 110 (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5); 

12. Po odbiorze szkolenia w ostatnim szpitalu, Strony sporządzają protokół odbioru Etapu II przedmiotu 

umowy. Podstawą sporządzenia protokołu odbioru Etapu II będą protokoły odbioru każdej konferencji i 

szkolenia w każdym szpitalu oraz raport końcowy, o którym mowa § 17 ust 4 (wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 5). 

 

§ 15 

Konferencje otwierające 

1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić dwa cykle jednodniowych konferencji 

otwierających w formie seminarium przeznaczonych dla kadry zarządzającej szpitali zakwalifikowanych 

do udziału w programie; 

2. Pierwszy cykl konferencji będzie przeznaczony dla kadry zarządzającej łącznie 12 szpitali, drugi dla 

kadry zarządzającej 13 szpitali.  

3. Liczba uczestników pierwszego cyklu konferencji to 24 osoby, drugiego cyklu konferencji to 26 osób 

(po 2 osoby z każdego szpitala). Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników 

konferencji  w ten sposób, że łączna liczba uczestników obu cykli konferencji nie może być  mniejsza 

niż 45 osób i  Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku 

do Zamawiającego.  

4. W razie uzasadnionej potrzeby wynikłej z przyczyn leżących po stronie szpitala strony dopuszczają 

możliwość zwiększenia liczby uczestników konferencji, przy czym łączna liczba uczestników obu cykli 

konferencji nie może być większa niż 60 osób.  

5. Konferencje odbędą się w Krakowie lub Warszawie. Konferencje będą realizowane w hotelu 

posiadającym decyzję kategoryzacyjną na hotel trzygwiazdkowy.   
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6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konferencje bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji 

szpitali, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2018 r. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia 

tego terminu w przypadku uzasadnionych problemów z rekrutacją wymaganej liczby szpitali lub 

uczestników.  

7. Każda konferencja powinna trwać minimum 5 godzin zegarowych;  

8. Wykonawca zapewnia, że każda przeprowadzona konferencja obejmować będzie zakresem 

tematycznym co najmniej wymagania wskazane w pkt 3.4.1.2 SOPZ.    

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia osobnej listy obecności, na której uczestnicy każdego 

cyklu konferencji podpisują się własnoręcznie imieniem i nazwiskiem.  

10. W odniesieniu do każdego cyklu konferencji w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

a) salę konferencyjną wraz ze sprzętem multimedialnym / rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie sali;  

b) usługi gastronomiczne dla wszystkich uczestników konferencji w postaci przerwy kawowej i lunchu 

w dniu konferencji; 

c) nocleg (w pokoju jednoosobowym lub innym z przeznaczeniem dla jednej osoby) ze śniadaniem dla 

wszystkich uczestników konferencji w dniu poprzedzającym termin konferencji;  

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt 3.4.1.4. SOPZ. 

11. Wykonawca dołoży najwyższej staranności przy realizowaniu usługi gastronomicznej, uwzględniając 

standardy i polskie normy w zakresie gastronomii, higieny i bakteriologii. 

12. Wykonawca gwarantuje, że usługi gastronomiczne będą świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SOPZ oraz że dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, 

potrawy gotowane powinny być przyrządzane w dniu świadczenia usługi.   

13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o 

wadach zaistniałych na etapie przygotowania i realizacji usługi gastronomicznej, Wykonawca ma 

obowiązek zareagować najpóźniej w ciągu 15 minut po odebraniu powiadomienia od Zamawiającego 

oraz usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 1 godzina. 

 

§ 16 

Szkolenia 

1. W ramach realizacji II Etapu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i 

przeprowadzić dwudniowe szkolenia w każdym zrekrutowanym do udziału w programie szpitalu tj. 

łącznie w 25 szpitalach w ich siedzibach.  

2. W szkoleniach uczestniczyć będzie personel szpitala (po ok. 30 osób z każdego szpitala) wskazany w 

pkt 3.4.2.1. SOPZ tj. łącznie w ramach wszystkich szkoleń 750 osób.  

3. Szkolenie w każdym szpitalu obejmować będzie dwa następujące po sobie dni szkolenia obejmujące 

łącznie 12 godzin zegarowych.  

4. Forma szkolenia, zakres tematyczny i baza dydaktyczna musi spełniać wszystkie wymagania określone 

w pkt 3.4.2.2 i3.4.2.3 SOPZ. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania czynności związanych ze szkoleniem z należytą starannością, zapewniając jakość i 

rzetelność wykonania; odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – zgodnie z wymogami SOPZ, 

czuwania nad prawidłową realizacją umowy; 

b) wydrukowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów, o których mowa w pkt 3.4.2.6 SOPZ  

c) prowadzenia osobnej listy obecności, na której uczestnicy każdego szkolenia podpisują się 

własnoręcznie imieniem i nazwiskiem; 
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d) zapewnienia wypełnienia przez uczestników szkolenia Formularza zgłoszenia oraz Oświadczenia 

uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgłoszenia oraz 

wzór oświadczenia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje 

się do dostarczenia oryginałów tychże dokumentów w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia w 

każdym szpitalu; 

e) przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia, na zasadach określonych w § 

17; 

f) w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia wydania każdemu uczestnikowi zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia na zasadach określonych w pkt 3.4.2.7 lit h SOPZ;   

g) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywania dokumentacji związanej 

z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

 

§ 17 

1. Na zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania 

ankietowego wśród wszystkich uczestników szkolenia. 

2. Szczegółowy zakres badania ankietowego określa pkt.3.4.2.7 lit g SOPZ. 

3. Wyniki badania ankietowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie do 14 dni po 

zakończeniu szkolenia w każdym szpitalu, w formie raportu cząstkowego obejmującego opracowanie 

statystyczne uzyskanych odpowiedzi.  

4. Po zakończeniu szkoleń we wszystkich szpitalach Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w terminie 14 dni raport końcowy z oceny wszystkich szkoleń obejmujący zestawienie 

statystyczne wraz z komentarzem.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do ankiet na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginały ankiet w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

żądania.   

 

§ 18 

1. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.), w imieniu Ministra Rozwoju, który jako 

administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej (nazywanego dalej 

„Powierzającym”), w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przetwarzanie danych 

osobowych ze zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia. Dane osobowe mogą być 

przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wypełnienia postanowień umowy i na zasadach 

opisanych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od każdego z uczestników szkolenia oświadczenia, o którym 

mowa w § 16 ust 5 lit d. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe uczestników szkolenia 

dopiero po złożeniu przez nich tego oświadczenia. Zakres danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania zostanie określony w załączniku nr 4a. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym 

paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „ustawa”) oraz w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) (dalej „rozporządzenie”).  



13 
 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające 

zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy oraz w rozporządzeniu, a także przygotowuje 

dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności 

politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy, 

posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr4b.  

6. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w imieniu Powierzającego, Zamawiający umocowuje Wykonawcę 

do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 5, imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Wzór 

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4c. 

7. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 5, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż 

do dnia, zakończenia realizacji niniejszej umowy. Upoważnienie wygasa także z chwilą ustania 

zatrudnienia upoważnionego pracownika. Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę 

legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za 

nadzór nad dokumentacją do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. 

8. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

w związku z wykonywaniem Umowy. 

9. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w imieniu Powierzającego, Zamawiający umocowuje Wykonawcę 

do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 

24 i art. 24 ustawy.    

10. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych 

osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych. 

11. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych 

osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w 

ust. 15. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub 

Powierzającemu, na każde ich żądanie, wszelkich informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom 

przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, 

dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą 

i rozporządzeniem oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być 

przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.  

14. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego 

wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy, 

z rozporządzenia, lub z umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w 

celu określonym w ust. 13. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 

osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez 
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Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione 

albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 19 

ETAP III 

1. W ramach realizacji Etapu III przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1.1. Zorganizować i przeprowadzić konsultacje dotyczące uruchomienia systemu ZSR (dalej: 

„konsultacje”; 

1.2. Zorganizować i przeprowadzić seminaria wieloośrodkowe (dalej: „seminarium”); 

1.3. Administrować i merytorycznie prowadzić platformę internetową; 

1.4. Na bieżąco  monitorować  i dokonywać analizy wyników programu; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie oraz miejscu (dokładny adres) 

każdej/-go konsultacji/seminarium z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed ich planowanym terminem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia każdej/-go 

konsultacji/seminarium bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do ustalenia z przedstawicielami zrekrutowanych 

szpitali terminu odbycia poszczególnych konsultacji i seminariów, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić zgłaszane w tym zakresie uwagi przedstawicieli szpitali.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje we wszystkich szpitalach najpóźniej do dnia 30 

września 2018 r., zaś oba cykle seminariów najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.   

6. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni przed każdym cyklem seminarium przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji plan seminarium wraz ze wskazaniem osób je przeprowadzających i opisem 

ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, zaś przed pierwszym seminarium dodatkowo 

materiały edukacyjne/prezentacje; Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi 

Zamawiającego. 

7. Przed rozpoczęciem seminariów (minimum na 7 dni przed) Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest 

przesłać zaakceptowany przez Zamawiającego plan seminarium do każdego szpitala.   

8. Na Wykonawcy wespół z przedstawicielami szpitali spoczywa obowiązek rekrutacji uczestników 

konsultacji/seminariów, przy czym w porozumieniach o udziale w projekcie zawartych ze szpitalami 

znajdą się zapisy obligujące szpital do oddelegowania pracowników do udziału w poszczególnych 

aktywnościach składających się na Etap III w ilości wskazanych w niniejszej umowie.  

9. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji w każdym szpitalu i każdego cyklu seminariów strony 

przystąpią do czynności odbioru tej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas do przedłożenia Zamawiającemu (w zakresie dotyczącym odbieranej konsultacji/seminarium) 

następujących dokumentów:  

a) planu konsultacji/seminarium wraz z informacją o osobach je przeprowadzających; 

dodatkowo: 

b) w przypadku konsultacji potwierdzoną przez przedstawiciela szpitala ewidencję godzin ze wskazaniem 

konsultowanych zagadnień zgodnie z zapisami pkt 3.5.1. SOPZ; 

c) w przypadku seminariów listy obecności uczestników zawierających informacje, o których mowa w 

pkt 3.5.2.3 lit l SOPZ 

10. Z czynności odbioru konsultacji w każdym szpitalu i każdego cyklu seminarium zostanie spisany protokół 

odbioru, którego załącznikami będą dokumenty wskazane w ust 9 (wzór protokołu stanowi załącznik nr 

5.); 
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11. W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji wszystkich części przedmiotu umowy składających się na Etap 

III strony przystąpią do czynności odbioru, z których zostanie spisany protokół odbioru Etapu III 

przedmiotu umowy. Podstawą sporządzenia protokołu odbioru Etapu III będą także protokoły odbioru, 

o których mowa w ust 10 (wzór protokołu stanowi załącznik nr …). 

§ 20 

Konsultacje dotyczące uruchomienia systemu ZSR 

9. W ramach realizacji III Etapu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i 

przeprowadzić jednodniowe konsultacje w każdym zrekrutowanym do udziału w programie szpitalu tj. 

łącznie w 25 szpitalach w ich siedzibach.  

10. W konsultacjach uczestniczyć będzie personel szpitala odpowiedzialny za wdrażanie systemu ZSR, 

członkowie zespołu ZSR.   

11. Konsultacje w każdym szpitalu będą trwać minimum 5 godzin zegarowych. 

12. Konsultacje we wszystkich szpitalach zostaną przez Wykonawcę przeprowadzone najpóźniej do dnia 30 

września 2018 r. 

13. Forma konsultacji, zakres tematyczny i baza dydaktyczna musi spełniać wszystkie wymagania określone w 

pkt 3.5.1 SOPZ. 

§ 21 

Seminaria wieloośrodkowe  

1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić dwa cykle seminariów wieloośrodkowych 

w formie jednodniowych spotkań dyskusyjnych przeznaczonych dla personelu szpitali 

zakwalifikowanych do udziału w programie, celem bezpośredniej wymiany doświadczeń z wdrażania 

systemu; 

2. Pierwszy cykl seminariów będzie przeznaczony dla personelu łącznie 12 szpitali, drugi dla personelu 

13 szpitali. 

3. Liczba uczestników (tj. osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu w szpitalu, członkowie zespołu 

ZSR) pierwszego cyklu seminariów to 24 osoby, drugiego cyklu seminariów to 26 osób (po 2 osoby z 

każdego szpitala). Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników seminariów w 

ten sposób, że łączna liczba uczestników obu cykli seminariów nie może być  mniejsza niż 45 osób i  

Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego.  

4. W razie uzasadnionej potrzeby wynikłej z przyczyn leżących po stronie szpitala strony dopuszczają 

możliwość zwiększenia liczby uczestników seminariów, przy czym łączna liczba uczestników obu cykli 

seminariów nie może być większa niż 60 osób.  

5. Seminaria odbędą się w Krakowie lub Warszawie. Seminaria będą realizowane w hotelu posiadającym 

decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej trzygwiazdkowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić oba cykle seminariów nie później niż do 31 stycznia 2019 

r. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku uzasadnionych problemów 

z rekrutacją wymaganej liczby uczestników seminariów.  

7. Każde seminarium powinno trwać minimum 5 godzin zegarowych;  

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia osobnej listy obecności, na której uczestnicy każdego 

cyklu seminariów podpisują się własnoręcznie imieniem i nazwiskiem. 

9. W odniesieniu do każdego cyklu seminariów w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

d) salę konferencyjną wraz ze sprzętem multimedialnym / rzutnik, ekran, laptop, nagłośnienie sali;  

e) usługi gastronomiczne dla wszystkich uczestników seminariów w postaci przerwy kawowej i lunchu 

w dniu konferencji; 
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f) nocleg (w pokoju jednoosobowym lub innym z przeznaczeniem dla jednej osoby) ze śniadaniem dla 

wszystkich uczestników konferencji w dniu poprzedzającym termin konferencji;  

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt 3.5.2.3. SOPZ 

10. Wykonawca dołoży najwyższej staranności przy realizowaniu usługi gastronomicznej, uwzględniając 

standardy i polskie normy w zakresie gastronomii, higieny i bakteriologii. 

11. Wykonawca gwarantuje, że usługi gastronomiczne będą świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SOPZ oraz że dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, 

potrawy gotowane powinny być przyrządzane w dniu świadczenia usługi.   

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o 

wadach zaistniałych na etapie przygotowania i realizacji usługi gastronomicznej, Wykonawca ma 

obowiązek zareagować najpóźniej w ciągu 15 minut po odebraniu powiadomienia od Zamawiającego 

oraz usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 1 godzina. 

§ 22  

Administrowanie i merytoryczne prowadzenie platformy internetowej  

1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od chwili uruchomienia platformy internetowej do czasu 

zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy do bieżącego administrowania i merytorycznego 

prowadzenia platformy internetowej. 

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres, o którym mowa w ust 1 platforma internetowa będzie 

prawidłowo funkcjonować oraz będzie zapewniać wsparcie i kształcenie ustawiczne dla personelu 

szpitali wdrażających system ZSR. 

3. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszystkie działania celem realizacji tegoż obowiązku, o którym 

mowa w ust 2, nawet te nie wymienione w niniejszej umowie i SOPZ. Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia za przedmiot umowy poniesie wszystkie koszty związane z realizacją tego obowiązku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności składających się na administrowanie 

platformą internetową wskazane w pkt 3.5.3.1 SOPZ, przy czym w ramach wynagrodzenia za 

przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty utrzymywania platformy internetowej, 

w tym koszty wymaganych opłat za domenę, serwer czy też pozycjonowanie platformy.  

5. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność oraz wsparcie techniczne w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem platformy internetowej co najmniej w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00. 

6. W przypadku awarii, problemów związanych z funkcjonowaniem platformy internetowej czas reakcji 

wsparcia technicznego to maksymalnie 1 dzień roboczy. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię, 

problem w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  

7. Zakres czynności składających się na merytoryczne prowadzenie platformy został określony w pkt 

3.5.3.2. SOPZ.  

8. Wykonawca w ramach merytorycznego prowadzenia platformy internetowej, a tym samym w ramach 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, zobowiązany jest zapewnić wsparcie osoby posiadającej 

specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ZSR. Zamawiający zastrzega, że czas reakcji 

eksperta na zadane pytania użytkowników platformy internetowej nie może przekroczyć 5 dni 

roboczych. 

§ 23  

Bieżące monitorowanie i analiza wyników programu 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do monitorowania wdrożenia systemu ZSR w szpitalach 

objętych programem oraz analizy wyników programu. 
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2.  W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w 

sposób wskazany w zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji pomiarów i analizy wdrożenia 

systemu ZSR. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od szpitali objętych programem autoocenę wdrożenia systemu w 

szpitalu dokonaną przez personel szpitali; 

§ 24  

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Po zakończeniu III Etapu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 

czynności zawiązanych z zakończeniem realizacji całości przedmiotu umowy, na które składają się: 

 

1.1  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu podsumowującego wdrożenie systemu ZSR 

w 25 szpitalach objętych programem; 

1.2  przekazanie Zamawiającemu platformy internetowej. 

 

2. Raport podsumowujący winien zawierać wszystkie informacje, o których mowa w pkt 3.6 SOPZ i 

zostać przekazany Zamawiającemu po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej; 

3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie czynności związane z przekazaniem platformy 

internetowej Zamawiającemu, w szczególności te wskazane w pkt 3.8. SOPZ.    

4. W terminie 14 dni od zakończenia czynności, o których mowa w ust 1 strony przystąpią do 

czynności odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, z których zostanie sporządzony 

protokół odbioru końcowego. Załącznikami do tego protokołu będą dokumenty, o których mowa 

w § 6 ust 6 oraz protokoły, o których mowa w § 10 ust 3 i 5, § 14 ust 11 i 12 oraz § 19 ust 10 i 11, 

ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu oraz dokumenty określone w pkt 3.8 SOPZ.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 25 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w celu realizacji umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie i SOPZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i weryfikacji wszelkich materiałów zebranych w trakcie 

jej realizacji, tak w postaci elektronicznej jak w postaci opracowań pisemnych.  

3. Zamawiającemu wyłącznie przysługuje prawo własności do efektów prac będących przedmiotem 

umowy, łącznie z prawem ich publikacji w dowolnej formie i zakresie. 

4. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

 

WYNAGRODZENIE 

 

§ 26 
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1. Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać maksymalne 

wynagrodzenie w wysokości …………………… zł brutto (słownie ………………….. zł brutto) w 

tym netto …….… zł (słownie: ……. zł netto) – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, na które składa 

się: 

1.1. kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. zł 

brutto (słownie: …………. zł) stanowiąca wynagrodzenie z tytułu realizacji wskazanej w § 2 ust 1 

pkt 1.1. i pkt 1.2 części przedmiotu umowy tj. promocji systemu ZSR i rekrutacji szpitali, które 

zostaną objęte programem wdrożenia  ZSR; 

1.2. kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. zł 

brutto (słownie: …………. zł) stanowiąca wynagrodzenie z tytułu realizacji wskazanej w § 2 ust 1 

pkt 1.3 części przedmiotu umowy tj. Etapu I - opracowanie merytorycznej koncepcji systemu ZSR 

oraz materiałów pomocniczych/edukacyjnych i opracowanie, stworzenie i uruchomienie platformy 

internetowej; 

1.3. kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. zł 

brutto (słownie: …………. zł) stanowiąca wynagrodzenie z tytułu realizacji wskazanej w § 2 ust 1 

pkt 1.4 części przedmiotu umowy tj. Etapu II - przygotowanie do programu wdrożenia systemu 

ZSR personelu szpitali, w tym: 

a) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za każdego uczestnika konferencji; 

b) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za zorganizowanie i przeprowadzenie  dwudniowego 

szkolenia w jednym szpitalu; 

1.4. kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. zł 

brutto (słownie: …………. zł) stanowiąca wynagrodzenie z tytułu realizacji wskazanej w § 2 ust 1 

pkt 1.5 części przedmiotu umowy tj. Etapu III - wdrożenie systemu ZSR w szpitalach – 

uruchomienie systemu ZSR i monitorowanie działalności Zespołu Szybkiego Reagowania w 

szpitalach, w tym: 

a) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji w jednym 

szpitalu; 

b) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za jednego uczestnika seminarium; 

c) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za administrowanie i merytoryczne prowadzenie platformy 

internetowej; 

d) kwota ………. zł netto (słownie: ……… zł), plus ……. % podatku VAT, co stanowi ……….. 

zł brutto (słownie: …………. zł) za pozostałe elementy zamówienia (np. bieżące 

monitorowanie i analizę wyników programu, podsumowanie wdrożenia, raport końcowy).  

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 

przygotowania i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 

wyszczególnione. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani 

roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy (np. kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia osób realizujących zamówienie), nieprzewidziane w umowie. 

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji II Etapu przedmiotu umowy zostanie wyliczona 

przy uwzględnieniu, że: 

a) wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia konferencji zostanie wyliczone w 

wysokości odpowiednio do ostatecznej liczby uczestników biorących udział w konferencji i 
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znajdujących się na liście obecności według kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 

do umowy (ostateczna wartość wynagrodzenia w tym zakresie stanowić będzie iloczyn ostatecznej 

liczby uczestników (nie więcej niż 60 osób) i ceny jednostkowej).  

b) wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia dwudniowych szkoleń zostanie 

wyliczone w wysokości odpowiednio do ostatecznej liczby dwudniowych szkoleń w szpitalach 

według kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (ostateczna wartość 

wynagrodzenia w tym zakresie stanowić będzie iloczyn ostatecznej liczby dwudniowych szkoleń 

(nie więcej niż 25 szkoleń) i ceny jednostkowej).  

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji III Etapu przedmiotu umowy zostanie wyliczona 

przy uwzględnieniu, że: 

a) wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji zostanie wyliczone w 

wysokości odpowiednio do ostatecznej liczby konsultacji w szpitalach według kosztorysu 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (ostateczna wartość wynagrodzenia w tym 

zakresie stanowić będzie iloczyn ostatecznej liczby konsultacji (nie więcej niż 25 konsultacji) i ceny 

jednostkowej).  

b) wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia seminariów zostanie wyliczone w 

wysokości odpowiednio do ostatecznej liczby uczestników biorących udział w seminariach i 

znajdujących się na liście obecności według kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 

do umowy (ostateczna wartość wynagrodzenia w tym zakresie stanowić będzie iloczyn ostatecznej 

liczby uczestników (nie więcej niż 60 osób) i ceny jednostkowej).  

 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie fakturami częściowymi tj. 

1.1. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 

1.1 zostanie Wykonawcy zapłacona po zakończeniu procesu rekrutacji szpitali i odbiorze przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń tej części przedmiotu umowy;  

1.2. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 

1.2 zostanie Wykonawcy zapłacona po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji; 

1.3. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 

1.2 zostanie Wykonawcy zapłacona po akceptacji przez Zamawiającego uruchomienia 

platformy i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń tej części przedmiotu umowy; 

1.4. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przeprowadzenie dwóch cykli 

konferencji zostanie Wykonawcy zapłacona po zorganizowaniu i przeprowadzeniu obu cykli 

konferencji i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń tej części przedmiotu umowy; 

1.5. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przeprowadzenie 

dwudniowego szkolenia w jednym szpitalu zostanie Wykonawcy zapłacona po zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu tego szkolenia i jego odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń; 

wynagrodzenie z tytułu realizacji szkoleń będzie płatne na bieżąco po odbiorze  szkolenia w 

danym szpitalu;  

1.6. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przeprowadzenie konsultacji 

w jednym szpitalu zostanie Wykonawcy zapłacona po zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej 

konsultacji i jej odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń; wynagrodzenie z tytułu realizacji 

konsultacji będzie płatne na bieżąco po odbiorze konsultacji w danym szpitalu;  

1.7. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą wynagrodzenie za przeprowadzenie dwóch cykli 

seminariów zostanie Wykonawcy zapłacona po zorganizowaniu i przeprowadzeniu obu cykli 

seminariów i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń tej części przedmiotu umowy; 

1.8. faktura VAT opiewająca na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 

1.4 lit c zostanie Wykonawcy zapłacona do dnia 30 września 2018 r. po zweryfikowaniu przez 

Zamawiającego prawidłowego funkcjonowania platformy internetowej; 
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1.9. faktura VAT (faktura końcowa) opiewająca na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust 1 pkt 1.1, kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 pkt 1.4 

lit c oraz kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w 1 pkt 1.4 lit d po odbiorze końcowym; 

6. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy 

podpisane przez obie strony bez zastrzeżeń.  

7. Faktury wystawione będą na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 

30-347 Kraków i płatne będzie w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy: 

……………………………….  

8. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie 

w wysokości ustawowej. 

§ 27 

Waloryzacja 

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 26 ust. 1 może ulec zmianie 

w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w niniejszym ust. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego 

założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu 

rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym 

ust. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.  

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe 

kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1. Wynagrodzenie 

może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 1.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
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PRAWA AUTORSKIE 

§ 28 

 

1. Koncepcja, materiały, platforma internetowa (oprogramowania, projekty graficzne, zawartość 

merytoryczna), prezentacje – składające się na przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 1 

stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 666) – dalej „utwór”. Wykonawca oświadcza, że z chwilą 

jego przekazania Zamawiającemu, będzie posiadał do niego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa 

majątkowe, które nie będą w żaden sposób ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

2. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 26 ust 1 , Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w rozumieniu ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworu oraz jego przeróbki oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, 

magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich  nośnikach 

danych; 

c) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt b; 

d) wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

e)  zamieszczania w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i 

umieszczanie na własnej stronie internetowej; 

f) wykorzystywanie utworu oraz jego elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, referatów itp., a także  

wykorzystywanie utworu oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, 

strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby 

trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

g) tłumaczenie utworu w całości lub w części, a w szczególności na języki obce zarówno przy użyciu 

napisów, jak i lektora, oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu; 

h) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworu do realizacji  

urządzeń elektroenergetycznych i innych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń 

elektroenergetycznych; 
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i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w  miejscu i 

w czasie przez  niego wybranym; 

j) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

k)  reemisja, 

l) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

m) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

n)  wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

informacyjnych, badawczych, naukowych, marketingowych 

o)  wprowadzanie zmian, skrótów, 

4.    Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i nie 

jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

5.   Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 

rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych, badawczych, 

edukacyjnych, marketingowych bądź komercyjnych, w szczególności na: 

a.   decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

b.   decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez 

Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępniania utworu. 

6.  Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie 

naruszał praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed 

dostarczeniem przedmiotu umowy Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi 

prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń 

wykonywania autorskich praw osobistych.  

7.  Łącznie z przekazaniem przedmiotu umowy w tym również w przypadku przekazania jego części, w razie 

odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek w utworze oraz wykorzystywanie ich 

w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie 

takich opracowań na polach eksploatacji określonych powyżej, bez konieczności uzyskiwania 

dodatkowej zgody twórcy, łącznie z prawem do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.  

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do 

utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego 

imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego.   

10. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem 

o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów przekazanych przez 
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Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany 

jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. 

11. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz 

podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ustępie poprzedzającym. 

 12. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

13.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

14.  Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw 

osobistych do utworu i ich opracowań oraz dalszych opracowań. 

15.  Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z 

umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu 

umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworu i ich opracowań oraz udzielania dalszych 

upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszego paragrafu umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) 

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 

od obciążeń prawami tych osób. 

 

KARY UMOWNE 

§ 29 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy poprzez zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niewykonanie umowy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 26 ust. 1, 

b) za  nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 26 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wskazanego w § 4 ust 1; 

c) za  nieterminowe wykonanie każdego z etapów/elementów przedmiotu umowy (określonych w 

§ 2 ust 1) w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 

26 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w umowie (z wyjątkiem zakończenia 

etapu opracowania koncepcji, co do którego zapisy o karze umownej  zostały określone w lit d); 

d) za  nieterminowe opracowanie koncepcji, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 26 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego 

w § 10 ust 2 pkt 2.1;   

e) zwłokę w stosunku do ustalonego z przedstawicielami szpitali i wskazanego w harmonogramie 

terminu przeprowadzenia konferencji/szkoleń/konsultacji/seminariów w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto poszczególnych konferencji/szkoleń/konsultacji/seminariów, za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od dnia ustalonego ze szpitalem/szpitalami; 
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f) skierowania do wykonania przedmiotu umowy osób nie spełniających wymagań określonych 

w pkt 3.4.2.5 SOPZ i ofercie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto jedno 

szkolenie, za każdy przypadek naruszenia 

g) za brak reakcji serwisu/nie usunięcie awarii w terminie, o którym mowa w § 22 ust 6  w 

wysokości 0,01 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 26 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki; 

h) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 26 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście 

złotych brutto, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nieokazania lub nieprzedłożenia 

dokumentów o których mowa w § 2 ust. 12 a lub § 2 ust. 19 a **2; 

4. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną za w wysokości 200,00 złotych (słownie: 

dwieście złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi w 

przedłożeniu kalkulacji, o którym mowa w § 27 ust. 2.  

5. W przypadku niezatrudnienia bądź nieutrzymania ciągłości zatrudnienia pracowników na 

umowę o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 złotych (słownie: 

dwieście złotych) brutto, za każdy dzień liczony dla każdego z zadeklarowanej w ofercie liczby 

pracowników.  

6. W przypadku niezatrudnienia bądź nieutrzymania ciągłości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę 

o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych) brutto, za 

każdy dzień liczony dla każdego z zadeklarowanej w ofercie liczby osób niepełnosprawnych **.  

7. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej 

zastrzeżone kary umowne. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należności wynikających z faktur. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 30 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający, może odstąpić od umowy 

jeżeli: 

1) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a w szczególności nie 

uczestniczy w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i nie wykazuje odpowiedniego 

zaawansowania prac, nie składa raportów kwartalnych; 

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie 

wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi; 

3) Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przerwał prace na okres 

dłuższy od 1 miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie 

odpowiada Wykonawca; 

4) nie uwzględnia zaleceń Zamawiającego co do sposobu realizacji umowy i pomimo 2-krotnego 

wezwania nie zastosował się do Zaleceń Zamawiającego. 

                                                           
2** zapis obowiązujący w przypadku zadeklarowania utrzymania zatrudnionych osób niepełnosprawnych związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia w formularzu ofertowym 
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5) Wykonawca nie przedłożył w terminie określonym w umowie koncepcji; 

6) Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa § 3 ust 9. 

2. Strony ustalają, że zmniejszenie przez Wykonawcę ilości osób wskazanych w załączniku nr … do 

niniejszej umowy (w stosunku do zadeklarowanej ilości osób w ofercie z dnia ....... ) może skutkować 

odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej 

wymienionej w niniejszym paragrafie w § 29 ust 2 lit h. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie 

złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 

zmniejszeniu zadeklarowanej liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych.** 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 

od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 

żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także 

za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy). 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

(art 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

** zapis obowiązujący w przypadku zadeklarowania utrzymania zatrudnionych osób niepełnosprawnych związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia w formularzu ofertowym 

 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 § 31 

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1.   zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które 

nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych 

2.    zmiany, w tym zmian istotnych  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.  

1) zmiana terminu wykonania umowy oraz jej  poszczególnych elementów/etapów, sposobu 

wykonania obowiązków umownych, zmiana liczby poszczególnych uczestników w ramach 

konferencji i seminariów poprzez zwiększenie w ramach jednej aktywności a odpowiednie 

zmniejszenie w ramach drugiej w przypadku uzasadnionych problemów z rekrutacją szpitali lub 

uczestników aktywności edukacyjnych,  

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów wywołana 

wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac. Siła 

wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego 

podwykonawców problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, 

któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość  wykonywanych usług. Strony za okoliczności siły 

wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku 

powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak 

terrorystyczny, 
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3) zmiana postanowień umowy wskutek niezależnych od stron zmian dotyczących osób 

kluczowych dla realizacji umowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób 

muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

4)   zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze 

zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w  zakresie całości 

prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 

zamówienia po stronie Wykonawcy; 

5) zmiany postanowień umowy związane ze: 

a)zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 

choroby, wypadków losowych); 

b) zmiany numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie,  

c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy,  

d) zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy 

6) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego.   

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub poszczególnych jego elementów oraz postanowień 

umownych dotyczących sposobu wykonania obowiązków umownych dotyczących tych aktywności 

na skutek udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6;  

8) modyfikacja sposobu wykonania umowy (np. zmiana kolejności poszczególnych 

elementów/etapów umowy, z wyjątkiem Etapu I), modyfikacja zasad płatności i odbioru w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy;  

9) zmiana terminu wykonania zamówienia zmiana postanowień umowy, wskutek zmiany 

przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3. Wniosek o zmianę 

postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 32 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 26 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... zł 

(słownie: ...................................) w formie ................................. . Oryginał zabezpieczenia (z wyjątkiem 

wniesionego w pieniądzu) zostanie zdeponowany w sejfie Zamawiającego. 
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Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr  do nin. umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie, zostanie zwrócona/zwolniona3*** w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane odbiorem 

końcowym.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadku podwyższenia wynagrodzenia umownego lub zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy także w przypadku opóźnienia w stosunku do terminów umowy. 

5. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z 

rachunku Zamawiającego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonej o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy.  

6. Odsetki od kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, w sytuacji, gdy Zamawiający nie 

będzie zwracał tego zabezpieczenia, w całości lub w części, w związku z odstąpieniem od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy lub gdy zużyje go na pokrycie roszczeń z tytułu, o którym mowa 

w ust. 2 nin. § przechodzą na Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cały okres, o którym mowa 

z ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności opóźnienia 

Wykonawcy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, zabezpieczenie wniesione w formie innej niż 

pieniężna winien ustanowić nowe zabezpieczenie w sposób zapewniający ciągłość zgodnie z okresami 

udzielonego zabezpieczenia i w wysokościach określonych w ust. 1. 

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia nie obejmującego całego okresu zabezpieczenia, bądź też 

braku ustanowienia zabezpieczenia na pełen okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do jego 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. W przypadku nie wypełnienia obowiązku 

wynikającego ze zdania poprzedzającego Zamawiający zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i 

ustanowi nowe zabezpieczenie pieniężne z uzyskanych kwot.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa ust. 4 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę, by Zamawiający potrącił równowartość dodatkowego 

zabezpieczenia z jego wynagrodzenia. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w całości lub pomniejszone o kwoty zużyte na 

pokrycie roszczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, o ile takie do daty odstąpienia nastąpią. Zapis ten 

nie dotyczy sytuacji, gdzie formą zabezpieczenia będzie weksel, weksel zostanie zwrócony dopiero 

po zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego.  

11. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmiany jego wysokości i z zachowaniem wymagań 

określonych w niniejszym § i warunki zawarte w nowej formie zabezpieczenia winny być 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 

  

                                                           
***  zapisy tego paragrafu będą uzależnione od wybranej przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia 
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PRZEDSTAWICIELE, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

§ 33 

1. Wszelkie zawiadomienia i informacje, związane z realizacją niniejszej umowy będą przekazywane 

drogą elektroniczną, przez wskazane poniżej osoby: 

Zamawiający  

Osoba do kontaktu: …. 

Tel/fax …… 

Adres e-mail: ……. 

Wykonawca  

Osoba do kontaktu:  ......................................................................................................................................   

Tel/fax  ............................................................................................................................................................  

Adres e-mail: ...................................................................................................................................................  

2. Zmiana ww. osób nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy.  

4. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

a) wszelka między nimi korespondencja, będzie kierowana na następujące adresy: 

- Wykonawca –............................................... 

- Zamawiający –.............................................. 

b) O każdej zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą stronę; 

c) niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 2 skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na 

poprzednio wskazany adres za doręczoną. 

 

 

POTENCJAŁ WYKONAWCY **** 

§ 34 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy będzie dysponował personelem 

posiadającym odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe, w tym wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz posiadał sytuację ekonomiczną i finansową,  

niezbędną do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji 

prac będących przedmiotem umowy. 

3.   Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci…………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, 

którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 

………………….. (do jakich zdolności te są wymagane na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… 

(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

                                                           
**** ustalenia obowiązujące tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podmiotu trzeciego 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego.*** 

4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby, którego w zakresie zasobów 

finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz 

z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku 

zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie 

zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. 

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.**** 

6. Dowody potwierdzające zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów 

finansowych, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, określające szczegółowo wysokość 

zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowią załącznik nr ….do Umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 35 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w tym m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 

osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych etc. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez 

właściwe dla Zamawiającego sądy powszechne. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie 

sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.  

4. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

  

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

                                                                                        

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Zał. nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy 

Zał. nr 3. Lista osób zatrudnionych 

Zał. nr4a. Zakres danych osobowych 

Zał. nr 4b. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Zał. nr 4c. Wzór Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Zał. Nr 5 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego  
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Załącznik nr 4a 

Zakres przetwarzanych danych osobowych - dane uczestników szkoleń 
 
 

Dane podstawowe 

Kraj 

Rodzaj uczestnika (lista wyboru) 

Nazwa instytucji 

Imię Nazwisko  

PESEL 

Płeć  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Wykształcenie 

Dane kontaktowe 

Województwo 

Powiat 

Gmina 

Miejscowość 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)  

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail 

Szczegóły i rodzaj wsparcia 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (lista wyboru) w tym (lista wyboru) 

Wykonywany zawód 

Zatrudniony w (nazwa instytucji w ramach której otrzymuje wsparcie) 

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (lista wyboru) 

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (lista wyboru) 

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

Rodzaj przyznanego wsparcia (lista wyboru) w tym (lista wyboru) 

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

Data zakończenia udziału we wsparciu 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

Osoba z niepełnosprawnościami 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
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Załącznik nr 4b 

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), upoważniam 

___________________________________________ do przetwarzania danych osobowych uczestników 

szkoleń w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa 

opieki” 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z 

……………………………………………. 

 

_________________________________  

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  

  

  

Upoważnienie otrzymałem  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 (miejscowość, data, podpis)  

  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a także  
z obowiązującymi w …………………………………………………………………………………… 
Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przetwarzanych w powyższym projekcie oraz 
Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania tych danych osobowych 
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych 
dokumentach.  

  

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 

zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po 

ustania stosunku prawnego łączącego mnie z 

………………………………………………………………………………….. 

 

___________________________________________________ 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

  

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4c 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

  

  

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______  

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

  

  

Z dniem …………………………….r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* 

……………………………….. nr …………. do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu 

………………………  

  

  

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

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.  

  

  

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

 (miejscowość, data)  

  

  

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 

Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

sporządzony w dniu  ……………….. roku na podstawie umowy z dnia……………… 2016 r. 

pomiędzy: 

 

Zamawiającym: Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,NIP: 945-18-47-252, w imieniu którego działa 

………………………………………………….,  

a 

Wykonawcą: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca zrealizował usługę:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

a  Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stwierdzając, że została wykonana 

zgodnie / niezgodnie z zawartą umową*. 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić. 

 

 Ze strony Zamawiającego                                                                 Ze strony Wykonawcy 
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