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Załącznik nr 4 
Nr sprawy: SZP-271-6/17 

 

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  

28 lutego 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 28 lutego 

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 30 września 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 30 września 2017 r.  

2.2. opracować materiały najpóźniej do dnia 30 listopada 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 31 października 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 20 grudnia 2017 r., 

zaś szkolenia we wszystkich szpitalach najpóźniej do dnia 30 kwietnia 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 20 grudnia 2017 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”).  
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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 

czerwca 2018 r., zaś oba cykle seminariów najpóźniej do dnia 20 grudnia 2018 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 

czerwca 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 20 grudnia 2018 

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 POSTANOWIENIŃ 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 


