
 
 

Nr SZP-271-32/17 

 

OGŁOSZENIE 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym 

w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą złożyć oferty wraz 
z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu 

 
Zamawiający - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów 

akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie 

szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Szczegółowy zakres zamówienia 

określa załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Jest to zamówienie podzielone na 9 części – oferty wykonawca może składać w odniesieniu do 

dowolnej liczby określonych części zgodnie z załącznikiem nr 3 – oferta.  

 

2. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie  

(o ile dotyczy): 

 

a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na 

podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień 
publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na 

podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.  
 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykładowcami prowadzącymi szkolenie były osoby, których 

kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców jaką 

jest personel medyczny. Zamawiający wymaga, aby wykłady prowadził zespół dwuosobowy, 

w skład którego wchodzą osoby:  

a. 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie 

w pracy w szpitalu oraz 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający 

wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. 

akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia).  

b. Każdy z wykładowców musi posiadać:  

 biegłą znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia, w tym wymogów 

standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. 

Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010, 

 praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, 
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 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów akredytacyjnych dla szpitali, 

gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia, obejmujące należyte 

przeprowadzenie, co najmniej 1 szkolenia zrealizowanych w szpitalach (grupa szkoleniowa nie 

mniejsza niż 15 osób), z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalach, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz 

wykładowców – załącznik nr 2 do ogłoszenia, zawierający informacje potwierdzające spełnianie 

powyższych wymagań. Powyższy warunek musi być spełniony dla każdego pakietu (części). 

Zamawiający dopuszcza sytuację, aby ci sami wykładowcy byli przypisani do dwóch lub więcej 

pakietów (części).   

 

4. Kryteria oceny ofert (z podaniem wag punktowych lub procentowych poszczególnych kryteriów): 

 

a) Cena za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych: 55%, obliczana wg wzoru: 

                    najniższa cena brutto za zamówienie 

Cena  =   (----------------------------------------------)  x 55 

                                                           cena brutto badanej oferty 

 

b) Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba należycie przeprowadzonych szkoleń 

zrealizowanych w szpitalach (grupa szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu 

standardów akredytacyjnych dla szpitali, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania 

ofert: 30%, punkty przyznawane dla każdego wykładowcy z osobna, w poniższy sposób: 

Wykładowca 1 

i. Min. 4 zrealizowane usługi szkoleniowe – 5 pkt. 

ii. Min. 5 zrealizowanych usług szkoleniowych – 10 pkt. 

iii. Min. 6 zrealizowanych usług szkoleniowych– 15 pkt. 

Wykładowca 2 

i. Min. 4 zrealizowane usługi szkoleniowe – 5 pkt. 

ii. Min. 5 zrealizowanych usług szkoleniowych – 10 pkt. 

iii. Min. 6 zrealizowanych usług szkoleniowych – 15 pkt. 

 

c) Doświadczenie wykładowców II tj. liczba przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych 

w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert: - 

10%, punkty obliczane dla każdego wykładowcy z osobna, wg wzoru: 

 Wykładowca 1 

i. Min. 3 przeprowadzone przeglądy akredytacyjne – 2,5 pkt. 

ii. Min. 4 przeprowadzone przeglądy akredytacyjne – 5 pkt. 

 

 Wykładowca 2 

i. Min. 3 przeprowadzone przeglądy akredytacyjne – 2,5 pkt. 

ii. Min. 4 przeprowadzone przeglądy akredytacyjne – 5 pkt. 

 

d) Doświadczenie akademickie wykładowców rozumiane, jako praca w charakterze 

wykładowcy na uczelni wyższej (zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub 

naukowo-dydaktycznego lub zatrudnionego na podstawie innego typu umowy niż umowa 

o pracę), w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert: 5%, punkty obliczane wg 

wzoru: 

a) Tylko jeden wykładowca z zespołu wykładowców posiada doświadczenie 

akademickie – 2,5 pkt. 
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b) Dwóch wykładowców z zespołu wykładowców posiada doświadczenie akademickie 

– 5 pkt. 

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione w innej formie niż umowa o pracę dołączyły 

dokumenty potwierdzające pracę w charakterze wykładowcy z uczelni wyższej (np. zaświadczenie 

z uczelni wyższej, umowa między wykładowcą a uczelnią wyższą). W przypadku ich braku 

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów w tym kryterium Wykonawcy.  

 

Doświadczenie Wykładowców oceniane będzie na podstawie wykazu Wykładowców, którzy będą 

prowadzić szkolenie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

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

osobami [zgodnie z pkt. 3.b) SOPZ]. 

 

Ocena łączna będzie sumą punktów uzyskanych za kryterium cenowe i kryteria pozacenowe 

określone powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana jedna oferta w danej części, która będzie 

odpowiadać wymaganiom zamawiającego określonym w postępowaniu, spełnia warunki wskazane 

przez zamawiającego oraz uzyska najwyższe oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert.  

Zamawiający będzie oceniał ofertę dla każdego pakietu (części) odrębnie.  

 

Termin związania ofertą: 30 dni 

 

5. Określenie warunków zmiany umowy (o ile dotyczy): 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 

7. Okres gwarancji(o ile dotyczy):: 

Nie dotyczy. 

 

8. Warunki płatności: 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

9. Inne istotne warunki zamówienia(o ile dotyczy):: 

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP. 

 Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku 

postępowania. 

 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją szkoleń, tj. osoby 

nadzorującej prawidłowe, profesjonalne wykonanie zamówienia i będącej do bezpośrednich 
kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania szkolenia, chyba, że czynności te będzie 

wykonywał wykonawca (osoba fizyczna) osobiście. 
 Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 

zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług, finansowaną w co najmniej 70% ze środków publicznych i na podstawie § 13 

ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. 

Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego 
składa ofertę zgodną z tą interpretacją. 

 Do niniejszego postępowania mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 

ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.  
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10. Sposób przygotowania oferty: 

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ’’OFERTA” – załącznik nr 3 

oraz załączyć wymagane dokumenty podpisane przez Wykonawcę.  
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

c) Na kopercie należy umieścić napis „SZKOLENIA W SZPITALACH - SZP-271-32/17”. 
d) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2017 r. do godz. 10.00 w formie: 

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. 217. 
e) Miejsce otwarcia ofert:  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 

 60, 30-347 Kraków,  pok. nr 218A 
f) Termin otwarcia ofert: 07.11.2017  godz. 10.30 

g) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
 pisemnie lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl ) 

h) Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień lub informacji. 
 

 
11. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Marcin Kalinowski (sprawy merytoryczne), Dawid Studencki (sprawy formalne);  

adres mailowy: przetargi@cmj.org.pl 
 

12. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na:  
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

 

 
 

 
Kraków, dnia 20.10.2017     ………………………………….. 

(podpis) 
 
 

Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  
2. załącznik nr 2 – wykaz wykładowców 
3. załącznik nr 3 – oferta 
4. załącznik nr 4 – wzór umowy 
5. załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

mailto:przetargi@cmj.org.pl


 5 

 
Załącznik nr 1 

znak sprawy: SZP-271-32/17 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 

wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie 

„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program 

Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–

2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Zamówienie 

podzielone jest na 9 pakietów (części). 

Przez standardy akredytacyjne rozumie się standardy opublikowane w Zestawie standardów akredytacyjnych 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra 

Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010. 

 

2. Warsztaty szkoleniowe na temat wymogów standardów akredytacyjnych realizowane przez 

dwa następujące po sobie dni (18 godz. wykładowych), na miejscu w szpitalu, dotyczące 

wymogów standardów akredytacyjnych, prowadzone wg założeń: 
a. Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego szpitala w zakresie standardów 

akredytacyjnych, zmotywowanie do aktywnego włączenia się w przygotowania do akredytacji, 
ukierunkowanie działań dla poprawy jakości w szpitalu, tak aby uzyskać gotowość szpitala do 

poddania się przeglądowi akredytacyjnemu i zwiększyć jego szanse na uzyskanie akredytacji. 

b. Zakres: szkolenie w szpitalu będzie dotyczyło poprawy działalności klinicznej i bezpieczeństwa 
opieki – aspektów najsłabiej ocenianych w procesie akredytacji szpitali. W trakcie wykładów 

i warsztatów będą omawiane przede wszystkim zagadnienia dotyczące merytorycznej analizy 
działalności klinicznej, opracowania i uaktualniania medycznych standardów postępowania 

z pacjentem w oparciu o dowody naukowe, wdrażania aktualnych wytycznych postępowania 

klinicznego, minimalizowania ryzyka związanego z hospitalizacją, właściwego dokumentowania 
sprawowanej opieki nad pacjentem, zwiększenia motywacji do działań podnoszących jakość 

i czynnego włączenia się zespołu szpitala, zwłaszcza lekarzy w przygotowania do akredytacji. 
Szkolenie będzie realizowane wg konspektu opracowanego przez Zamawiającego (patrz pkt. 10).  

c. Uczestnicy: personel medyczny szpitala, przede wszystkim dyrektor ds. medycznych, 
dyrektorzy/kierownicy pionu lekarskiego i pielęgniarskiego, kierownicy działów szpitala, 

ordynatorzy oddziałów, pielęgniarki oddziałowe oraz liderzy/przewodniczący szpitalnych zespołów 

zadaniowych i ich członkowie - osoby, które ukierunkują działania dla poprawy jakości w szpitalu. 
d. Czas szkolenia: szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia po 9 godzin 

wykładowych każdy (1 godzina wykładowa = 45 minut). Prowadzone w formie wykładów 
i warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/- 10 osób) i 12 godz. warsztatów 

prowadzonych dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach 

wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku operacyjnym. 
e. Termin szkolenia: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 

SOPZ) w terminie do 31 marca 2018 r.  
Ustalenie dokładnej daty realizacji usługi w szpitalu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić uwagi szpitali, co do terminu przeprowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, a następnie przedstawić Zamawiającemu daty ich realizacji uwzględniając szpitale 

w ramach pakietów, w terminie do 14 dni od podpisania umowy..  
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3. Wykładowcy: 

a. Wykładowcami prowadzącymi szkolenie mogą być osoby, których kompetencje i doświadczenie 

zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców (patrz pkt. 2c SOPZ). Wykonawca 

wskaże do realizacji szkolenia zespół dwuosobowy, w skład którego wchodzą osoby: 1 lekarz 

posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu 

oraz 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe 
magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. akredytacji szpitali, ekspert ds. 

jakości w ochronie zdrowia). Każdy z wykładowców musi posiadać:  
 biegłą znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia, w tym wymogów 

standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. 
Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010, 

 praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, 
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów akredytacyjnych dla szpitali, 

gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia, obejmujące należyte 

przeprowadzenie, co najmniej 1 szkolenia zrealizowanych w szpitalach (grupa szkoleniowa nie 
mniejsza niż 15 osób), z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalach, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
b. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu wykładowców, które będą prowadzić szkolenie wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania usługi oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 2 do postępowania. 

c. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy wykonującego przedmiot zamówienia 
wskazanego w ofercie, na osobę spełniającą wymagania określone w postępowaniu 

i o doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż posiadane przez osobę wskazaną w ofercie, 
jako wykonującą zamówienie. Zmiana dopuszczalna jest w terminie – nie później niż 5 dni 

kalendarzowych przed terminem wyznaczonego szkolenia. Dokonując zmiany, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby 
mającej przeprowadzić szkolenie. 

 

4. Materiały do przeprowadzenia szkolenia opracowywane przez wykładowców: 
a. Szczegółowy program szkolenia zgodny z konspektem szkolenia zawierający informacje takie jak: 

tytuł szkolenia, dla kogo prowadzone (nazwa i adres szpitala), w jakim terminie, informacje 
dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), terminy realizacji aktywności 

w ramach szkoleń oraz ich uczestników.  

b. Niezbędne materiały pomocnicze do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych, w tym: 
prezentacja w formie multimedialnej zawierająca wskazówki merytoryczne dla uczestników 

warsztatów z treściami dedykowanymi dla poszczególnych aktywności/części szkolenia. 
c. Warsztaty powinny obejmować praktyczne przykłady dobrych praktyk wdrażania standardów 

akredytacyjnych. Wszystkie omawiane przykłady i rozwiązania, powinny być dostosowane do 

realiów funkcjonowania danego typu szpitala. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowanego programu szkolenia 

w formie elektronicznej najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia i uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego dla programu. 

5. Pakiet szkoleniowy:  
Zamawiający zapewnia pakiet edukacyjno-szkoleniowy dla uczestników warsztatów szkoleniowych 

zawierający m.in.: Zestaw Standardów Akredytacyjnych. Pakiet zostanie dostarczony przez 

Zamawiającego do szpitala przed rozpoczęciem szkolenia. 
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6. Ewaluacja szkolenia 

Ewaluacja szkolenia będzie prowadzona przez Zamawiającego w formie ankiet ewaluacyjnych, 

wypełnianych przez uczestników szkolenia. Ewaluacja będzie obejmowała: kompetencje wykładowców 

(wiedzę i umiejętność jej przekazu), program i metody szkolenia, zdobycie nowej wiedzy przez 

uczestników szkoleń, przydatność uzyskanej wiedzy w przygotowaniach do akredytacji oraz 

w codziennej pracy, zgodność materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń z programem szkoleń, 

organizację szkoleń, słabe i mocne strony szkoleń.  

 

7. Monitorowanie realizacji zamówienia: 

a. Zamawiający będzie prowadził na bieżąco monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji 
warsztatów szkoleniowych przez Wykonawcę, jakości prowadzenia, ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w  Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału przedstawicieli Zamawiającego, kontrolujących jakość 

realizowanych usług podczas warsztatów szkoleniowych. 
c. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną 

o podejmowanych działaniach w związku z realizacją warsztatów szkoleniowych oraz na temat 

problemów w realizacji zamówienia. 
 

8. Inne postanowienia 
a. Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie dokumentach 

i materiałach takich jak program szkolenia, prezentacja itd., umieścić informacje o realizacji 

szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, poprzez umieszczenie zestawu logotypów (PO WER + CMJ + UE), zgodnie 
z zasadami promocji i oznakowania projektów w PO WER, dostępnymi pod adresem 

internetowym https://www.power.gov.pl/. 

b. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poinformował słownie uczestników, że warsztaty 
szkoleniowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
c. Wykonawca zapewnia koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją szkoleń. 

d. Wszelkie uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą 
odbywały się w formie elektronicznej. 

e. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali. 

f. Wykonawca powinien wyposażyć wykładowcę w laptop w celu prezentacji materiałów 
dydaktycznych w postaci elektronicznej. Wykonawca zapewnia także rzutnik i ekran. 

 

9. Miejsce, termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

a) Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala zakwalifikowanego do udziału 
w projekcie.  

b) Nazwa szpitala oraz terminy warsztatów szkoleniowych są przedstawione poniżej. 

Numer pakietu 
(części) Nazwa szpitala Miejscowość 

Termin 
szkolenia 

1-Brodnica 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Stacjonarne i Całodobowe 
Świadczenia Szpitalne 

ul. Wiejska 9, 
Brodnica 

do 31 marca 2018 

2-Włocławek 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

ul. Wieniecka 49, 
Włocławek 

do 31 marca 2018 

3-Poniatowa 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim - 
Szpital w Poniatowej 

ul. Fabryczna 18, 
Poniatowa 

do 31 marca 2018 

4-Więcbork NOVUM-MED. Sp. z o.o. - Szpital Powiatowy 
ul. Mickiewicza 26, 
Więcbork 

do 31 marca 2018 

5-Łęczyca Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - Szpital 
ul. Zachodnia 6, 
Łęczyca 

do 31 marca 2018 

6-Brzozów 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. ks. B. Markiewicza - Szpital 

ul. Ks. J. 
Bielawskiego 18, 
Brzozów 

do 31 marca 2018 

https://www.power.gov.pl/
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Numer pakietu 
(części) Nazwa szpitala Miejscowość 

Termin 
szkolenia 

7-Mysłowice 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr 
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach - Zespół Oddziałów Szpitalnych 

ul. Bytomska 41, 
Mysłowice 

do 31 marca 2018 

8-Olsztyn Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 
ul. Warszawska 30, 
Olsztyn 

do 31 marca 2018 

9-Śrem 
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie - Szpital 

al. Mickiewicza 95, 
Śrem 

do 31 marca 2018 
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10. Konspekt szkolenia na temat wymogów standardów akredytacyjnych 

 

Cel szkolenia:  

Podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego szpitala w zakresie standardów akredytacyjnych, zmotywowanie do aktywnego włączenia się 

w przygotowania do akredytacji, ukierunkowanie działań dla poprawy jakości w szpitalu, tak aby uzyskać gotowość szpitala do poddania się przeglądowi 

akredytacyjnemu i zwiększyć jego szanse na uzyskanie akredytacji. 

Miejsce szkolenia:  

Szpital zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

Sposób realizacji szkolenia: 

Następujące po sobie dwa dni szkolenia grupowego po 9 godzin wykładowych dziennie, w formie wykładów i warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób 

(+/- 10 osób) i 12 godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach wykonywania pracy np. 

w oddziale, na bloku operacyjnym.  

Tematy szkoleń, formy prowadzenia szkoleń, uczestnicy: 

1 dzień szkolenia 

1 Wykład wstępny: 

 Jakość i bezpieczeństwo opieki w szpitalach na świecie i w Polsce, najczęściej 
stosowane strategie poprawy jakości. 

 Idea i założenia systemu akredytacji w ochronie zdrowia, procedura 
akredytacyjna. 

 Zakres tematyczny standardów akredytacyjnych, w tym omówienie standardów 
dotyczących działalności leczniczej, bezpieczeństwa opieki, najtrudniejszych do 

spełnienia dla szpitali (z działów Opieka nad Pacjentem, Ocena Stanu Pacjenta, 
Zabiegi i Znieczulenia, Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta, 
Farmakoterapia, Ciągłość Opieki). 

 Sposób organizacji przygotowań do akredytacji, opracowanie katalogu 
standardów akredytacyjnych, warunki skutecznego wdrożenia standardów 
akredytacyjnych. 

 Korzyści z wdrażania i posiadania akredytacji: dla pacjentów, dla szpitala i dla 

3 godziny 

szkoleniowe  

Wykład interaktywny 

dla grupy składającej 

się z ok. 30 osób 

 

Personel medyczny szpitala w tym: 

dyrektor/kierownik pionu lekarskiego 

i pielęgniarskiego, liderzy i członkowie zespołu ds. 

jakości i zespołów zadaniowych funkcjonujących 

w szpitalu 
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personelu medycznego. 
 Rola i znaczenie zaangażowania kadry zarządzającej, profesjonalistów 

medycznych w działania dotyczące poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. 
 Plan poprawy jakości w szpitalu – ciągłe doskonalenie działalności leczniczej 

i funkcjonowania szpitala. 

2 Warsztaty dotyczące prowadzenia w szpitalu merytorycznej,  krytycznej analizy 

działalności leczniczej: przedłużonych hospitalizacji, ponownych hospitalizacji, 

reoperacji, zgonów pacjentów nie będących w stanach terminalnych, zgonów 

okołozabiegowych, przebiegu i skutków znieczuleń, skutków zabiegów 

zaobserwowanych do końca hospitalizacji i skutków odległych oraz analizy częstości 

i skuteczności reanimacji. Warsztaty powinny dostarczyć uczestnikom: 

 wskazówki dotyczące opracowania metodyki dla poszczególnych analiz,  
  wskazówki dotyczące zakresu danych potrzebnych do prowadzenia analiz, 
 praktyczne przykłady analiz, wyciąganie z nich wniosków i wykorzystywanie dla 

poprawy jakości. 

3 godziny 

szkoleniowe 

warsztaty dla 

zespołów 

zadaniowych; mogą 

być realizowane 

w podziale na grupy 

Zespół ds. jakości i inne zajmujące się w szpitalu 

zagadnieniami będącymi tematem warsztatów 

3 Warsztaty dotyczące stosowania standardów postępowania leczniczego zgodnie 

z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Warsztaty powinny dostarczyć uczestnikom: 

 przykłady aktualnych wytycznych postępowania medycznego adekwatnych dla 
specyfiki szpitala, 

 wskazówki dotyczące adaptacji do specyfiki szpitala i wdrażania do codziennej 
praktyki oddziałów aktualnych wytycznych postępowania medycznego w postaci 
Standardowych Procedur Postępowania,  

 wskazówki dotyczące opracowania metodyki monitorowania stosowania 
wytycznych w codziennej praktyce. 

3 godziny 

szkoleniowe 

warsztaty dla 

zespołów 

zadaniowych  

 

Zespół ds. jakości i inne zajmujące się w szpitalu 

zagadnieniami będącymi tematem warsztatów 

2 dzień szkolenia 

1 Wykład dotyczący bezpieczeństwa opieki w szpitalu obejmujący: 

 stosowane w świecie oraz w Polsce działania w celu minimalizowania ryzyka 
związanego z hospitalizacją  tj. stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 
(OKK), higiena rąk, monitorowanie zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych 
w celu zapobiegania i zmniejszania częstości ich występowania, szkód 
ponoszonych przez pacjentów podczas korzystania z opieki zdrowotnej 
(opracowanie metodyki analizowania przyczynowo-skutkowego zdarzeń, 
podejmowania działań redukujących ryzyko ich wystąpienia w przyszłości; 
praktyczne przykłady)  

 bezpieczeństwo farmakoterapii, w tym rola i zadania zespołu ds. farmakoterapii, 
receptariusz szpitalny, standardy antybiotykoterapii, standardy oceny i leczenia 

3 godziny 

szkoleniowe 

 

wykład interaktywny 

dla grupy składającej 

się z ok. 30 osób  

 

Zespoły zadaniowe i inne zajmujące się w szpitalu 

zagadnieniami będącymi tematem warsztatów 
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bólu, standardy profilaktyki choroby zakrzepowo-zatorowej, systematyczne 
monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii poprzez prowadzenie cyklicznych 
merytorycznych przeglądów kart zleceń, dokumentacji medycznej pacjentów. 

2 Warsztaty na temat zakresu wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego 
z uwzględnieniem wszechstronnego podejścia do pacjenta, oceny pielęgniarskiej, 
opracowania wzorów formularzy dokumentacji medycznej spełniających wymagania 
standardów akredytacyjnych. Warsztaty powinny dostarczyć uczestnikom: 

 wskazówki dotyczące określania zakresu wywiadu lekarskiego i badania 
fizykalnego, oceny pielęgniarskiej, 

 przykłady wzorów formularzy dokumentacji medycznej spełniającej wymagania 
standardów akredytacyjnych. 

3 godziny 

szkoleniowe 

warsztaty dla 

zespołów 

zadaniowych,  

 

Zespół ds. jakości i inne zajmujące się w szpitalu 

zagadnieniami będącymi tematem warsztatów 

 

3 Warsztaty na temat właściwego dokumentowania opieki nad pacjentem. Warsztaty 

powinny dostarczyć uczestnikom: 

 wskazówki dotyczące opracowania metodyki wewnętrznego, formalnego 
i merytorycznego nadzoru nad jakością dokumentacji pacjentów w formie 
cyklicznych przeglądów obejmujących kompletność i logikę opisu hospitalizacji, 
czytelność papierowej wersji dokumentacji, adekwatność i chronologię zapisu w 
dokumentacji elektronicznej, zwłaszcza dokumentowanie wszechstronnej oceny 
pacjenta, planu opieki i jego modyfikacji, oceny i kwalifikacji pacjenta do zabiegu, 

przebiegu znieczulenia i zabiegu operacyjnego, przekazywania odpowiedzialności 
za pacjenta, 

 wskazówki dotyczące realizacji wewnętrznego nadzoru nad jakością dokumentacji 
medycznej. 

3 godziny 

szkoleniowe 

warsztaty dla 

zespołów 

zadaniowych, 

 

Zespół ds. jakości i inne zajmujące się w szpitalu 

zagadnieniami będącymi tematem warsztatów 



 
Załącznik nr 2 

znak sprawy: SZP-271-32/17 

Wykaz wykładowców 

Lp. Imię i nazwisko Informacja na 

temat 

kwalifikacji 

zawodowych 

(np. lekarz, 

pielęgniarka, ekspert 

ds. jakości w opiece 

zdrowotnej, ekspert 

ds. akredytacji / 

doświadczenie 

zawodowe) 

Informacja na 

temat 

wykształcenia 

(np. wyższe 

magisterskie) 

Informacja na temat doświadczenia Informacje na temat 

doświadczenia 

akademickiego 
 

(nazwa uczelni, zajmowane 

stanowisko, okres pracy na 

uczelni, forma zatrudnienia) 

Podstawa 

dysponowania 

(w ramach 

zamówienia) 

Info o szkoleniach z zakresu standardów 

akredytacyjnych dla szpitali  

(wymagane, co najmniej 1 szkolenie) 

[okres realizacji / przedmiot szkolenia / nazwa 

podmiotu (odbiorca), na rzecz którego 

zamówienie zostało wykonane]. 

Info o przeprowadzonych przeglądach 

akredytacyjnych w szpitalu 

[okres realizacji / nazwa wizytowanego 

szpitala]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

                                             

   

   
                                          

   

   
                                          

 
 

 

      / dnia       r.   

Miejscowość / data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
znak sprawy: SZP-271-32/17 

 

OFERTA 
 

 Nazwa Wykonawcy:       

 NIP Wykonawcy:       

 Adres Wykonawcy:       

 Kod pocztowy, miejscowość:       

 Tel. / Faks:        

 E-mail:         

 

W związku z prowadzonym postępowaniem na: przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 

wdrażania wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu 

„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” składamy ofertę, zgodnie z poniższymi 

warunkami. 

Deklarujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w postępowaniu / za cenę: 
(wykonawca wypełnia tylko wiersze dotyczące pakietu /części, na którą składa ofertę)  
 

Numer pakietu 

(części) Nazwa szpitala 
Adres szpitala / miejsce 

szkolenia 

Imię i nazwisko 

wykładowców prowadzących 

szkolenie 

Cena brutto za 

przeprowadzenie szkolenia 

1-Brodnica 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - 

Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia 

Szpitalne 

ul. Wiejska 9, 
Brodnica 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

2-Włocławek 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

we Włocławku 

ul. Wieniecka 49, 
Włocławek 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

3-Poniatowa 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z 

siedzibą w Opolu Lubelskim - Szpital w 

Poniatowej 

ul. Fabryczna 18, 
Poniatowa 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

4-Więcbork NOVUM-MED. Sp. z o.o. - Szpital Powiatowy 
ul. Mickiewicza 26, 
Więcbork 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

5-Łęczyca Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - Szpital 
ul. Zachodnia 6, 
Łęczyca 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

6-Brzozów 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie 

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 

Markiewicza - Szpital 

ul. Ks. J. 
Bielawskiego 18, 
Brzozów 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

7-Mysłowice 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza 

Boczonia w Mysłowicach - Zespół Oddziałów 

Szpitalnych 

ul. Bytomska 41, 
Mysłowice 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

8-Olsztyn Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 
ul. Warszawska 30, 
Olsztyn 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 

9-Śrem 

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Śremie - Szpital 

al. Mickiewicza 95, 
Śrem 

1.       

2.       

      zł 

      słownie 
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1. Deklarujemy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. 

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy. 
3. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:       

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest:       tel.:       mail:       
 

 

      / dnia       r.   

Miejscowość / data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia Nr SZP-271-32/17 

 

Wzór umowy 

 

zawarta w dniu  ………………………….. 2017 roku w Krakowie pomiędzy   

 

Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, NIP: 945-18-47-252, 

reprezentowanym przez……………………………………………,  

 

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną  a …………………………………., zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną. 

§ 1 

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

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

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

Społecznego. 

§ 2 

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

(dalej „szkolenie”) z zakresu wdrażania wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalu 

…………………………. zakwalifikowanym do projektu „Wsparcie standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

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

przedmiotu umowy; 

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

uprawnieniami i doświadczeniem zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

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

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w konspekcie tematycznym szkolenia opracowanym przez 

Zamawiającego. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiący integralną część niniejszej umowy, jako załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, określa szczegółowy zakres umowy, wymogi tematyczne, wskazówki metodyczne, cele 

szkolenia oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla przedmiotu umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy do dnia 31-03-2018. 

5. Szkolenie będzie przeprowadzone w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielami szpitala. 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie ustalania terminów odbycia szkolenia do uwzględniania uwag zgłaszanych 
przez przedstawicieli szpitala. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o ustalenia dokonane z przedstawicielami szpitala przedłożyć 
Zamawiającemu uzgodniony termin przeprowadzenia szkolenia , nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

7. Termin wykonania całości przedmiotu umowy może ulec zmianie na zasadach określonych w § 10 umowy. 

8. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże dane kontaktowe do szpitala, w którym realizowana będzie usługa.  
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9. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę 

o pracę wskazana na liście, o której mowa w ust. 11 faktycznie uczestniczyć będzie w realizacji przedmiotu umowy we 

wskazanym w Ogłoszeniu zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 

10. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 7 przez którąkolwiek ze Stron 

przed zakończeniem okresu realizacji umowy, 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 Ogłoszeniu 

zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiązania w 

sposób przewidziany w niniejszej umowie i Ogłoszeniu. 

12.   Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie 

czynności wskazanych w Ogłoszeniu przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia 

lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych 

przy realizacji niniejszej umowy np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;                         

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

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

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

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

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

 - zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

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

pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

 - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli 

Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu czynności przy realizacji 

zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynności 

wskazanych w Ogłoszeniu na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby 
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przebywające na terenie realizacji przedmiotu umowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności 

kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności. 

3) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 11 pod warunkiem 

zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w Ogłoszeniu 

zakresie. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach 

osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 10 ppkt 

1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

15. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, w szczególności 

jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę budzą 

wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 

Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

*) jeśli dotyczy 

 

§ 3 

 

1. Szkolenie obejmować będzie dwa następujące po sobie dni szkolenia obejmujące łącznie 18 godzin wykładowych 

(1 godzina wykładowa = 45 minut), w każdym dniu po 9 godzin. 

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

b) Warsztaty prowadzone dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu – 12 godzin. 

 
3. Zakres tematyczny szkolenia musi być przeprowadzony według konspektu tematycznego szkolenia określonego w pkt 

10 SOPZ i będzie dotyczył wskazanych tam uczestników.  

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

wykładowej i nie ponosi kosztów z tym związanych.   

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

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

i rzetelność wykonania; odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną (tj. zespół dwuosobowy) – zgodnie z 

wymogami SOPZ, czuwania nad prawidłową realizacją umowy; 

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

w konspekcie tematycznym szkolenia opracowanym przez Zamawiającego; 

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

warsztatów, o których mowa w § 5.    

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

rzutnika i ekranu. 
5. poinformowania uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oznaczenia: 
a)  planu zajęć i innych dokumentów przekazywanych uczestnikom, 
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b)  prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie/oknie, 

poprzez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji o realizacji szkolenia na potrzeby 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z zasadami promocji POWER dostępnymi do pobrania pod 

adresem: www.power.gov.pl; 

6. niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu problemów w realizacji przedmiotu umowy oraz 

o podejmowanych w związku z tym działaniach; 

7. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy 

w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

a. Szczegółowego programu szkolenia zgodnego z konspektem tematycznym opracowanym przez 

Zamawiającego, zawierającego informacje takie jak: tytuł szkolenia, w jakim terminie, dla kogo szkolenie jest 

prowadzone (nazwa i adres szpitala) informacje dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu 

zawodowego), godziny realizacji poszczególnych aktywności w ramach szkoleń i ich uczestników; 

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

dla uczestników szkolenia z treściami dedykowanymi dla poszczególnych aktywności szkolenia/części 

szkolenia.  

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

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

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

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy materiały o których mowa w ust. 1 b, będą stanowiły odrębne utwory 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), z chwilą ich udostępnienia uczestnikom, będzie posiadał do nich autorskie 

prawa majątkowe, które nie będą w żaden sposób ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

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

autorskich do Utworu Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić 

Zamawiającego z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz 

z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 

§ 6 

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

2. Wykonawca zapewni, że w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy w trakcie szkolenia Wykładowca pozyska jakiekolwiek 
informacje/dane dotyczące pacjentów, personelu oraz innych danych dotyczących szpitala (nieudostępnionych do 

wiadomości publicznej), Wykładowca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy tychże informacji/danych.  

§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia czynności odbioru szkolenia; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia; 

3) zorganizowania rekrutacji uczestników szkolenia. 

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

Akredytacyjnych. Pakiet szkoleniowy zostanie dostarczony do szpitala przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

5) przekazania w dniu podpisania umowy: adresu szpitala, dane osoby do kontaktu, informacji o strukturze szpitala i 

funkcjonujących zespołach zadaniowych.  

 

http://www.power.gov.pl/
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§ 8 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 

…………………… zł brutto (słownie ………………….. zł brutto) w tym netto …….… zł (słownie: ……. zł netto) – zgodnie 

z ofertą cenową Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 

przygotowania i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 

wyszczególnione. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot 

kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy, nieprzewidziane w Umowie. 

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

powiadomienia Wykonawcy. 

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

którego wzór stanowi załącznik nr 3. 

4. Faktura wystawiona będzie na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 

Kraków i płatna będzie w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy: ……………………………….  

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

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

trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

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

b. gdy Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot Umowy lub opóźnia się w jego realizacji w stosunku do 

terminu przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 2 ust 4, 

c. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego polegających na zgłoszeniu przez 

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

d. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 2 ust 9. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

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

a) opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu wykonania całości przedmiotu umowy , o którym mowa § 2 ust 

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

opóźnienia licząc od dnia ustalonego § 2 ust 4; 

b) skierowania do wykonania przedmiotu umowy osób nie spełniających wymagań określonych w pkt 3 SOPZ 

i ofercie Wykonawcy – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust 1; 

c) przeprowadzenia szkolenia z pominięciem zapisów konspektu tematycznego szkolenia, o którym mowa w pkt 10 

SOPZ w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust 1, za każde naruszenie 

obowiązku ; 

d) w przypadku naruszenia § 2 ust 9 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust 1; 

e) w przypadku nieprzedstawienia (nieokazania,  nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w § 2 ust. 12 pkt.1) - w wysokości 400 zł, a przypadku przedstawienia (okazania, przedłożenia) z opóźnieniem 50 

zł za każdy dzień opóźnienia,  

f) przypadku gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą niekompletne lub nie 

będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę  – w wysokości 50 

zł za każdy dzień do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt 

zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub oświadczeń,  

g)  przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 14 zd. drugie w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia.  
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h) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 8 ust 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

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

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

 

§ 10 

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

aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.  

1) zmiana terminu umowy, o którym mowa w § 2 ust 4 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 

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

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności; 

b) uzasadnionych trudności w rekrutacji przez Zamawiającego uczestników szkolenia (np. z powodu 

nieobecności personelu medycznego szpitala / kadry zarządzającej, okoliczności wynikających z przyczyn 

leżących po stronie szpitala); 

c) przyczyn leżących po stronie szpitala np. organizacyjnych, zawieszeniu udziału szpitala w projekcie  

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

szpital z powodu zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności skutkujących rezygnacją szpitala z udziału w Projekcie lub zawieszeniu udziału szpitala w projekcie. 

3) zmiana wykładowców wskazanych w ofercie wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 1 umowy, pod warunkiem 

zastąpienia ich wykładowcą/wykładowcami o wykształceniu i doświadczeniu nie gorszym niż osoby pierwotnie 

wskazane przez wykonawcę w ofercie. 

§ 11 

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

ze strony Zamawiającego: ……………………….. 

ze strony Wykonawcy: ……………………….  

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

zmiany Umowy.  

§ 12 

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

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili 

zgłoszenia roszczeń. 

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

drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia danego sporu jest sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego tj. sąd powszechny w Krakowie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo polskie. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

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

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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§ 15 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

Zał. nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. nr 2. Oferta Wykonawcy 
Zał. Nr 3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
Zał. Nr 4 Lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

 

sporządzony w dniu  ……………….. roku na podstawie umowy z dnia……………… 2017 r. 

pomiędzy: 

 

Zamawiającym: Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,NIP: 945-18-47-252, w imieniu którego działa 

………………………………………………….,  

a 

 

Wykonawcą: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca zrealizował usługę:  

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu 

medycznego szpitala …………………. (nazwa szpitala) w dniach ………………………. 2017 r. (data szkolenia), w …………………. 

(miejscowość): 

 

a  Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stwierdzając, że została wykonana zgodnie / niezgodnie z 

zawartą umową*. 

 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 Ze strony Zamawiającego                                                                 Ze strony Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia Nr SZP-271-32/17 

 

Zamawiający: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,   

30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60  

Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przeprowadzenie dwudniowych 

warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego 

w szpitalach zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości 

i bezpieczeństwa opieki”, SZP-271-32/17 prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 


