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Wzór umowy 

 
zawarta w dniu  ………………………….. 2017 roku 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 …………………………………., zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

§ 1 

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

jakości i bezpieczeństwa opieki” (dalej: „Projekt”), nr POWR.05.02.00-00-0151/15, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowych warsztatów 

szkoleniowych (dalej „szkolenie”) z zakresu wdrażania wymogów standardów akredytacyjnych dla 

personelu medycznego w szpitalu …………………………. zakwalifikowanym do projektu „Wsparcie 

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zapewniające 

należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

b) posiada potencjał finansowy, techniczno-organizacyjny i osobowy tj. kadrę dydaktyczną 

z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zdolnymi do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy; 

c) będzie realizował wszystkie treści nauczania zgodnie z wymogami i wskazówkami 

metodycznymi zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w konspekcie 

tematycznym szkolenia opracowanym przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiący integralną część niniejszej 

umowy, jako załącznik nr 1 do niniejszej umowy, określa szczegółowy zakres umowy, wymogi 

tematyczne, wskazówki metodyczne, cele szkolenia oraz wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru dla przedmiotu umowy. 

4. Szkolenie będzie realizowane w dniach  …………………. 2017 r. 

5. Termin realizacji szkolenia może ulec zmianie na zasadach określonych w § 10 umowy. 

 

§ 3 

 

1. Szkolenie obejmować będzie dwa następujące po sobie dni szkolenia obejmujące łącznie 
18 godzin wykładowych (1 godzina wykładowa = 45 minut), w każdym dniu po 9 godzin. 

2. Szkolenie obejmować będzie: 
a) Wykłady z prezentacją multimedialną – 6 godzin; 

b) Warsztaty prowadzone dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu – 12 godzin. 
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3. Zakres tematyczny szkolenia musi być przeprowadzony według konspektu tematycznego szkolenia 

określonego w SOPZ i będzie dotyczył wskazanych tam uczestników;  

4. Szkolenie przeprowadzane będzie na terenie szpitala. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

zapewnienia sali wykładowej i nie ponosi kosztów z tym związanych.   

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, 

zapewniając jakość i rzetelność wykonania; odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – 

zgodnie z wymogami SOPZ, czuwania nad prawidłową realizacją umowy; 

2. realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami i wskazówkami metodycznymi zawartymi 

w SOPZ oraz w konspekcie tematycznym szkolenia opracowanym przez Zamawiającego; 

3. opracowania szczegółowego programu (harmonogramu) szkolenia oraz prezentacji i materiałów 

pomocniczych do warsztatów, o których mowa w § 5.    

4. zapewnienia w trakcie szkolenia laptopa w celu prezentacji materiałów dydaktycznych w postaci 
elektronicznej oraz rzutnika i ekranu. 

5. poinformowania uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz oznaczenia: 

a)  planu zajęć i innych dokumentów przekazywanych uczestnikom, 
b)  prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym 

i ostatnim slajdzie/oknie, 

poprzez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji 

o realizacji szkolenia na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków 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. niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu problemów w realizacji przedmiotu 

umowy oraz o podejmowanych w związku z tym działaniach; 

7. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywania dokumentacji związanej 

z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

a. Szczegółowego programu szkolenia zgodnego z konspektem tematycznym opracowanym 

przez Zamawiającego, zawierającego informacje takie jak: tytuł szkolenia, w jakim 

terminie, dla kogo szkolenie jest prowadzone (nazwa i adres szpitala) informacje 

dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), godziny realizacji 

poszczególnych aktywności w ramach szkoleń i ich uczestników; 

b. Materiałów pomocniczych w tym, prezentacja w formie multimedialnej zawierająca 

wskazówki merytoryczne dla uczestników szkolenia z treściami dedykowanymi dla 

poszczególnych aktywności szkolenia/części szkolenia.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, program, o których mowa w ust 1 a w formie elektronicznej. 

3. Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi co do programu w terminie 3 dni od ich otrzymania od 

Wykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

http://www.power.gov.pl/
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4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy materiały o których mowa w ust. 1 b, będą stanowiły 

odrębne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), z chwilą ich 

udostepnienia uczestnikom, będzie posiadał do nich autorskie prawa majątkowe, które nie będą 

w żaden sposób ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze procesu 

o naruszenie praw autorskich do Utworu Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do 

sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie 

uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu 

lub negocjacji ugodowych. 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje 
umowę, jak za własne działania i zaniechania.  

2. Wykonawca zapewni, że w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy w trakcie szkolenia Wykładowca 

pozyska jakiekolwiek informacje/dane dotyczące pacjentów, personelu oraz innych danych 
dotyczących szpitala (nieudostępnionych do wiadomości publicznej), Wykładowca zobowiązany 

jest do zachowania w tajemnicy tychże informacji/danych.  
3. Osoba, która jest wykładowcą, prowadzącym na rzecz Wykonawcy szkolenie w danym szpitalu, 

nie może brać udziału w planowanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na 

prowadzenie przeglądu akredytacyjnego w tym szpitalu. 

§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia czynności odbioru szkolenia; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia; 

3) zorganizowania rekrutacji uczestników szkolenia. 

4) zapewnienia uczestnikom szkolenia pakietu edukacyjno-szkoleniowego zawierającego m.in. 

Zestaw Standardów Akredytacyjnych. Pakiet szkoleniowy zostanie dostarczony do Szpitala 

przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. 
5) przekazania w dniu podpisania umowy: adresu szpitala, dane osoby do kontaktu, informacji 

o strukturze szpitala i funkcjonujących zespołach zadaniowych.  
 

§ 8 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie 

w wysokości …………………… zł brutto (słownie ………………….. zł brutto) w tym netto …….… zł 

(słownie: ……. zł netto) – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. Wynagrodzenie to 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, nieprzewidziane w Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, bez 

uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony 

bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 

4. Faktura wystawiona będzie na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. 

Kapelanka 60, 30-347 Kraków i płatna będzie w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania na rachunek 

Wykonawcy: ……………………………….  

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
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§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym 

uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:  

a. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

b. w razie, gdy Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot Umowy lub opóźnia się w jego 

realizacji w stosunku do terminu przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 2 ust 4, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego polegających na 

zgłoszeniu przez szpital, o którym mowa w § 2 ust 1 rezygnacji z udziału w Projekcie;  

2. 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. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a) opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa 

§ 2 ust 4 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust 1, 

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od dnia ustalonego § 2 ust 4; 

b) skierowania do wykonania przedmiotu umowy osób nie spełniających wymagań określonych 

w pkt 3 SOPZ i ofercie Wykonawcy – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 8 ust 1; 

c) przeprowadzenia szkolenia z pominięciem zapisów konspektu tematycznego szkolenia, 

o którym mowa w pkt 10 SOPZ w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust 1, za każde naruszenie obowiązku ; 

d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 8 ust 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej. 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie 

sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, 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 umowy, o którym mowa w § 2 ust 4  wyłącznie z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących 

przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b) uzasadnionych trudności w rekrutacji przez Zamawiającego uczestników szkolenia 

(np. z powodu nieobecności personelu medycznego szpitala / kadry zarządzającej). 

2) zmiana warunków realizacji umowy tj. polegająca na zmianie szpitala, w którym realizowana ma 

być usługa na inny szpital z powodu zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia 

i niezależnych od stron umowy okoliczności skutkujących rezygnacją szpitala z udziału 

w Projekcie. 
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§ 11 

1. Osobami prowadzącymi nadzór nad realizacją szkolenia, a także do bezpośredniego kontaktu są:   

ze strony Zamawiającego: ……………………….. 

ze strony Wykonawcy: ……………………….  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

i nie stanowi zmiany Umowy.  

§ 12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy 

w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca 

może wystąpić na drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia danego 

sporu jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego tj. sąd powszechny w Krakowie. Prawem 

właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo polskie. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 

 

§ 14 

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

stron. 

§ 15 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

Zał. nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. nr 2. Oferta Wykonawcy 

Zał. Nr 3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

   

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 
Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  
 
 

Protokół zdawczo - odbiorczy 
 
 
sporządzony w dniu  ……………….. roku na podstawie umowy z dnia……………… 2017 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:  

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów 

akredytacyjnych dla personelu medycznego szpitala …………………. (nazwa szpitala) w dniach 

………………………. 2017 r. (data szkolenia), w …………………. (miejscowość): 

 
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 
 

 
 

 
 


