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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

CJ . . . . 

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 

l. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat 

bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych według poniższych 

wytycznych. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia -

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

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 

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

podstawie okoliczności określonych w 24 ust. 1 i art. 24 ust. S 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 6 do niniejszego ogłoszenia . 

b) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu tzn.: 

1) który posiada doświadczenie w realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej (obejmującej, co 

najmniej zapewnienie wykładowców, sali wykładowej, wyżywienia dla uczestników; szkolenie 

dla grupy nie mniejszej niż 15 osób) dla personelu medycznego z zakresu ochrony zdrowia tj . 

wykonał należycie, co najmniej 3 takie usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert. Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wypełniony Wykaz usług- załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2) który dysponuje zespołem wykładowców- co najmniej 3-osoby posiadające biegłą i praktyczną 

znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia oraz kompetencje i 

doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest 

personel medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili : 

• lekarz posiadający co najmniej p i ęcioletnie doświadczenie pracy w szpitalu i doświadczenie 

w prowadzeniu wykładów/warsztatów dla personelu medycznego na temat poprawy jakości 

w ochronie zdrowia, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkolenia o tematyce 

poprawy jakości w ochronie zdrowia, 

• prawnik specjalizujący się w prawie medycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu 

wykładów/warsztatów w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, obejmujące 

przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, 
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psycholog posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów/warsztatów w zakresie 

komunikacji klinicznej, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkolenia o tematyce 

komunikacji klinicznej. 

Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony 

Wykaz wykładowców- załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia . 

4. Kryteria oceny ofert: 

a) Cena łączna za realizację kompleksowych usług szkoleniowych : 55%, obliczana wg wzoru : 

najniższa oferowana cena brutto za zamówienie 

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

cena brutto badanej oferty 

b) Doświadczenie wykładowców, tj. liczba należycie zrealizowanych szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa opieki {BO) i zdarzeń niepożądanych {ZN), w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert: 30%, punkty obliczane wg wzoru : 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób* * przeprowadził 3 szkolenia z zakresu BO i ZN 

-10 pkt. 
b. Dwóch wykładowców z wykazu osób* * przeprowadziło po 3 szkolenia z zakresu BO i ZN 

-20 pkt. 
c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób** przeprowadziło po 3 szkolenia z zakresu 

BO i ZN - 30 pkt. 

c) Doświadczenie akademickie wykładowców rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela 

akademickiego na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w 

okresie 3 lat przed terminem składania ofert: 6%, punkty obliczane wg wzoru: 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** posiada doświadczenie akademickie- 2 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** posiada doświadczenie akademickie- 4 pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób* * posiada doświadczenie akademickie- 6 

pkt. 
d) Doświadczenie wykładowców, tj . publikacje w czasopismach naukowych z zakresu 

bezpieczeństwa opieki (BO) i zdarzeń niepożądanych (ZN) w ochronie zdrowia: 6%, punkty 

obliczane wg wzoru : 
a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** opublikował pracę naukową z zakresu BO i ZN 

w czasopiśmie naukowym- 2 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób* * opublikowało pracę naukową z zakresu BO i ZN 

w czasopiśmie naukowym- 4 pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób* * opublikowało pracę naukową z zakresu 

BO i ZN w czasopiśmie naukowym- 6 pkt. 

e) Doświadczenie naukowe wykładowców rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora lub 

doktora habilitowanego: 3%, punkty obliczane wg wzoru : 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** ma nadany stopień naukowy -1 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** ma nadane stopnie naukowe- 2 pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób* * ma nadane stopnie naukowe- 3 pkt. 

* * Przez wykaz osób należy rozumieć wykaz 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. l SOPZ). 

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

powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana jedna oferta, która będzie odpowiadać wymaganiom 

zamawiającego określonym w postępowaniu, spełnia warunki wskazane przez zamawiającego oraz 
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uzyska najwyższe oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, a wykonawca który ją złożył nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

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

Zgodnie ze wzorem umowy. 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 3 edycje w okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019. 

7. Okres gwarancji( o ile dotyczy):: 

Nie dotyczy. 

8. Warunki płatności: 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

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

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

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

b) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych wart. 89 ustawy PZP. 

c) Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku 

postępowania (za wyjątkiem możliwości uzupełnienia formularza ofertowego i wykazu osób

które to dokumenty stanowią podstawę do przyznania wykonawcy punktów w ramach 

poszczególnych kryteriów) . 

d) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osoby o której mowa w pkt 12 SOPZ tj . osoby nadzorującej prawidłowe, 

profesjonalne wykonanie zamówienia i będącej do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 

w trakcie trwania szkolenia. 

e) 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 . 

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

Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP. 

10. Sposób przygotowania oferty: 

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku " OFERTA"- załącznik nr 4 

oraz załączyć wymagane dokumenty podpisane przez Wykonawcę. 

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważn ioną . 

c) Na kopercie należy umieścić napis "SZKOLENIA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE- SZP-271-4/19". 

d) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 11.00 w formie: 

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

Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pak. 217. 

e) Miejsce otwarcia ofert : Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 

60, 30-347 Kraków, pak. nr 218A. 

f) Termin otwarcia ofert: 29.04.2019 godz. 12.00. 
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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: 

Elżbieta Bubula (kwestie merytoryczne), Dawid Studencki (kwestie formalne), adres mailowy: 

przetargi @cm j .org. p l 

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. 

~ 

' . 4 6 /l! rtJ.{ f 
Krakow, dnta ... ....... :.:; .. ...... ... .... .. 

Załączniki: 

1. załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia 

2. załącznik nr 2- wykaz usług 

3. załącznik nr 3- wykaz wykładowców 

4. załącznik nr 4- oferta 

S. załącznik nr S- wzór umowy wraz z załącznikami 

Dorata Kmieci!< 

7J . G~ 
...... ... ... ... . R~.ąsi'! . P. .r:?.w.nv. . 

(podpis} 

6. załącznik nr 6- oświadczenie o braku podstaw do wykluczen ia 

Centrum Mon itorowa nia Jakośc i 
w Och ronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60 
30·347 Kraków 
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Załącznik nr 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu 

medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń 

niepożądanych według poniższych wytycznych: 

1. Wprowadzenie l zarys problematyki 

Bezpieczeństwo opieki stanowi wymiar jakości najbardziej ceniony przez pacjentów i ich bliskich. 

O to, by pacjent był bezpieczny trzeba zadbać, gdyż bezpieczeństwo nie jest wartością 

automatycznie wynikającą z funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej - stanowi wartość 

zadaną, która w anglosaskich i zachodnioeuropejskich systemach opieki zdrowotnej zyskała rangę 

priorytetu: tworzy się tam i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta . 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) realizując projekt "Wsparcie szpitali 

we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" kontynuuje inicjatywę poprawy 

bezpieczeństwa leczonych chorych jaką jest edukacja personelu medycznego szpitali w zakresie 

bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych . 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie 

diagnostyki i/lub leczenia nie związana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia 

pacjenta. Zdarzenia niepożądane występują w każdym systemie ochrony zdrowia na całym świecie, 

ich całkowita eliminacja jest niemożliwa, można jedynie zmniejszać ryzyko ich wystąpienia . 

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych służy poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. 

Poprzez gromadzenie i analizowanie zdarzeń niepożądanych można identyfikować obszary 

niepowodzeń i zapobiegać im w przyszłości. Należy podkreślić, że system nie służy penalizacji ani 

określeniu odpowiedzialności za zdarzenie do jakiego doszło: uzyskane dane i informacje służą do 

projektowania bezpiecznych systemów opieki, zabezpieczających pacjentów przed szkodą 

spowodowaną kontaktem z systemem opieki zdrowotnej. 

Tworzenie systemu raportowania zdarzeń niepożądanych na poziomie pojedynczych szpitali, jest 

jednym z wymogów Zalecenia Rady Unii Europejskiej (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa 

pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 

2. Stan wyjściowy w szpitalach w zakresie edukacji na temat bezpieczeństwa opieki 

Standardy akredytacyjne dotyczące monitorowania zdarzeń niepożądanych w celu zapobiegania 

i zmniejszenia częstości ich występowania są nowym zagadnieniem wprowadzonym w 2009 r. 

w zmodyfikowanym Programie Akredytacji Szpitali. Szpitale w Polsce o tradycyjnej kulturze 

organizacji pracy, rozpoczęły dopiero adaptację do standardów bezpieczeństwa funkcjonujących 

w krajach Europy Zachodniej i anglosaskich . Poziom dojrzałości kultury bezpieczeństwa w 

szpitalach jest niski, oscyluje najczęściej pomiędzy kulturą patologiczną (po co marnować czas na 

bezpieczeństwo?) reaktywną (działanie podejmowane już w następstwie zdarzeń 

niepożądanych) . Modele kultury proaktywnej, cechującej się wyczuleniem na możliwość 

wystąpienia ryzyka czy generatywnej, gdzie zarządzanie ryzykiem to integralny element 

funkcjonowania, typowy dla przemysłu lotniczego i nuklearnego, w ochronie zdrowia występują 

sporadycznie. Niskie oceny uzyskiwane podczas przeglądów akredytacyjnych w tym zakresie 
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wskazują na niedostateczne zarządzanie istotnymi, często krytycznymi dla bezpieczeństwa 

pacjenta obszarami działalności szpitalnej, takimi jak np. znieczulenia i zabiegi chirurgiczne, 

farmakoterapia, przetoczenia. Liczne zagraniczne doniesienia i badania z dziedziny bezpieczeństwa 

pacjenta, ale także dramaty poszczególnych pacjentów i ich rodzin, poszkodowanych w trakcie 

diagnostyki i terapii pokazują, że na razie ochrona zdrowia nie jest w stanie zagwarantować 

bezpieczeństwa leczonych chorych . 

Istotna jest zatem popularyzacja koncepcji bezpieczeństwa pacjenta i podjęcia zdecydowanych 

działań w celu zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w ochronie zdrowia . W Polsce programy 

edukacji medycznej dla studentów kierunków medycznych i w ramach dalszego kształcenia 

zawodowego nie uwzględniają tej tematyki. 

Istnieją dobre praktyki z innych obszarów usługowych, gdzie organizacje stosują złożone 

i kompleksowe technologie, a jednocześnie znają istniejące zagrożenia, potrafią im zapobiegać 

i funkcjonują w sposób bezpieczny. Istotne znaczenie ma tutaj rola przywództwa, 

niedoceniana/niewykorzystana w ochron ie zdrowia. Wiele krajów anglosaskich 

i zachodnioeuropejskich przenosi te doświadczenia na grunt ochrony zdrowia, tworzy się tam 

i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta . 

3. Adresaci szkolenia 

Szkolenia są skierowane do personelu medycznego, w tym dyrektora ds. medycznych, dyrektora 

ds. pielęgniarstwa l naczelnej pielęgniarki, liderów/przewodniczących szpitalnego zespołu ds. 

poprawy jakości, komitetu terapeutycznego, zespołu ds. zakażeń, zespołu ds. analizy zdarzeń 

niepożądanych - osób, które ukierunkują działania dla poprawy bezpieczeństwa leczonych 

chorych . 

4. Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie zdarzeń 

niepożądanych, ich przyczyn i sposobów zapobiegania, aspektów prawnych dotyczących zdarzeń 

niepożądanych, zarządzania bezpieczeństwem pacjentów oraz ukierunkowanie działań dla 

poprawy bezpieczeństwa leczonych chorych . 

S. Zakres tematyczny szkolenia 

Szkolenia dotyczą poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. W trakcie wykładów 

i warsztatów zostaną omówione przede wszystkim zagadnienia dotyczące wprowadzania działań 

w celu zapobiegania i zmniejszania częstości występowania zdarzeń niepożądanych, szkód 

ponoszonych przez pacjentów podczas korzystania z opieki zdrowotnej, minimalizowania ryzyka 

związanego z hospitalizacją; aspekty prawne związane z bezpieczeństwem opieki, raportowaniem 

zdarzeń niepożądanych, prawami pacjenta; zasady postępowania, gdy wystąpi zdarzenie 

niepożądane, w tym zasady właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania 

współczucia/przeprosin oraz rekompensaty, jak również zasady wsparcia personelu medycznego, 

który uczestniczył w zdarzeniu. Szkolenie będzie realizowane według następującego konspektu 

te ma tycznego: 
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1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych : czym jest 

bezpieczeństwo pacjenta: definicje, skutki niebezpiecznej opieki/zdarzeń niepożądanych, 

czego możemy się uczyć od innych dyscyplin, kultura braku oskarżeń ("no blame", "fair 

blame"), powody błędów w ochronie zdrowia, model bezpieczeństwa pacjentaWHO, jak 

zastosować myślenie o bezpieczeństwie opieki do każdej aktywności w szpitalu. 

2. Błądzenie jest rzeczą ludzką- rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie pacjenta . 

3. Wpływ złożoności systemu opieki zdrowotnej na bezpieczeństwo pacjentów. 

4. Rola przywództwa i znaczenie pracy zespołowej. 

5. Uczenie się na błędach poprzez wypracowanie i wdrożenie w szpitalu systemu raportowania 

i analizowania zdarzeń niepożądanych . 

6. Prowadzenie analizy źródłowej (RCA). 

7. Zarządzanie ryzykiem klinicznym. 

8. Rozwiązania dla bezpiecznej opieki, np. prewencja i kontrola zakażeń, bezpieczeństwo 

okołooperacyjne, bezpieczeństwo farmakoterapii. 

9. Zasady postępowania gdy wystąpi zdarzenie niepożądane, w tym zasady właściwego 

informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia/przeprosin oraz rekompensaty, 

zasady wspierania personelu medycznego. 

10. Aspekty prawne dotyczące zdarzeń niepożądanych (prawa pacjenta, odpowiedzialność 

szpitala, pracowników medycznych, monitorowanie zdarzeń niepożądanych). 

Powyższy zakres tematyczny dla każdej edycji szkoleń powinien być ujęty w następującym podziale 

godzin: 

Szkolenie prowadzone przez lekarza- 6 godz. 

Szkolenie prowadzone przez prawnika- 4 godz. 

Szkolenie prowadzone przez psychologa - 4 godz. 

6. Wykonawca 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zarnowtenia posiadał 

doświadczenie w realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej (obejmującej, co najmniej zapewnienie 

wykładowców, sali wykładowej, wyżywienia dla uczestników; szkolenie dla grupy nie mniejszej niż 15 

osób) dla personelu medycznego z zakresu ochrony zdrowia, tj. wykonał należycie, co najmniej 3 takie 

usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykładowcy 

Każde szkolenie prowadzone będz i e przez zespół wykładowców - co najmniej 3-osoby posiadające 

biegłą i praktyczną znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia oraz kompetencje 

i doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel 

medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili: 

• lekarz posiadający, co najmniej pięcioletnie dośw i adczenie pracy w szpitalu i doświadczenie 

w prowadzeniu wykładów/warsztatów dla personelu medycznego na temat poprawy jakości 

w ochronie zdrowia, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o ternatyce poprawy 

jakości w ochronie zdrowia, 

• prawnik specjalizujący się w prawie medycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu 

wykładów/warsztatów w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, obejmujące 

przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, 
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• psycholog posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów/warsztatów w zakresie 

komunikacji klinicznej, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce 

komunikacji klinicznej. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, które 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. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy wykonującego przedmiot zamówienia 

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

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

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie 

osoby mającej przeprowadzić szkolenie. 

8. Wymagane rodzaje aktywności w trakcie szkoleń 

Wykłady z prezentacją multimedialną, 

Warsztaty interaktywne z praktycznymi dialogami, 

Case study- analiza przypadku omawiana w grupach, 

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Zamawiający sugeruje wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie internetowej 

http://www.who.int/patientsafety, www.cmj .org.pl, www.bezpiecznypacjent.cmj .org.pl 

Wykonawca zapewni materiały edukacyjne f pomoce dydaktyczne na szkolenie np. broszury, 

publikacje, filmy edukacyjne związane z tematyką zdarzeń niepożądanych. 

9. Materiały na szkolenia i zaświadczenia dla uczestników 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przekazania każdemu uczestnikowi w trakcie 

szkolenia : 

a) Szczegółowego programu szkolenia zgodnego z konspektem opracowanym przez 

Zamawiającego, zawierającego informacje takie jak: tytuł szkolenia, w jakim terminie i w jakiej 

lokalizacji, informacje dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), 

godziny realizacji poszczególnych aktywności w ramach szkoleń, 

b) Skryptów merytorycznych obejmujących całość zagadnień merytorycznych poruszanych na 

szkoleniu (wydruki prezentacji), 

c) Materiałów edukacyjnych l pomocy dydaktycznych na szkolenie, np. broszury, publikacje 

związane z tematyką zdarzeń niepożądanych. 

Dodatkowo Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały tj . teczka na materiały szkoleniowe, 

skrypty, materiały, notes, długopis- w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. 

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 

elektronicznej program i materiały edukacyjne w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego . 

Do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do wydania 

zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia musi 

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

szkolenia, zakres w jakim uczestnik szkolenia został przeszkolony, nazwę Wykonawcy, podpis 
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kierownika Wykonawcy. Warunkiem uzyskania zaświadczenia będzie obecność na szkoleniu, 

potwierdzona podpisem uczestnika na liście obecności. 

Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie dokumentach takich jak 

program szkolenia, prezentacja, zaświadczenie, umieścić oznaczenie o współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami POWER i UE, 

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

Wykonawca zapewni wypełnienie przez uczestników szkolenia Formularza zgłoszenia oraz 

Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według 

wzorów formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy oryginały wypełnione 

przez uczestników szkolenia do 14 dni po zakończeniu szkolenia. 

W związku z realizacją przez Wykonawcę szkolenia w ramach projektu" Wsparcie szpitali we wdrażaniu 

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający powierzy 

Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z zapisami zawartej z Zamawiającym 

umowy ustawie o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu RODO oraz innych przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych. 

10. Sposób organizacji szkoleń 

Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni robocze (od czwartku do piątku), łącznie 14 godzin 

wykładowych (1 godzina wykładowa = 4S minut) . Realizowane będzie w 3 edycjach szkoleń 

wyjazdowych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wskazanej liczby 

uczestników (patrz ta b. poniżej) , i w terminach wskazanych przez Wykonawcę w okresie od 13 czerwca 

do S lipca 2019. 

Miejsca realizacji i liczba uczestników szkoleń . 

Edycja Miejscowość 
Liczba 

osób 

13-14 czerwca 2019 Warszawa 22 

27-28 czerwca 2019 Warszawa 22 

4-S lipca 2019 Warszawa 22 

------- Razem 66 

Zamawiający organizuje rekrutację uczestników szkoleń. Liczba osób uczestniczących w każdej edycji 

szkolenia może być zmniejszona lub zwiększona maksymalnie o S osób. Najpóźniej do S dni przed 

planowanym terminem każdego szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy i nformację o liczbie 

zgłoszonych uczestników. Łączna liczba uczestników w 3 edycjach szkoleń nie może być niższa n i ż 2Q. 

a wyższa niż 66 osób. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom każdego szkolenia: 

Wyżywienie w każdym dniu szkolenia, na które składa się: przerwa kawowa uzupełniana 

(kawa, herbata, woda mineralna, ciasta, ciastka kruche) oraz ciepły posiłek- obiad 3-daniowy 

w ilościach dostosowanych do liczby uczestników szkolenia, 

1 nocleg ze śniadaniem w hotelu o standardzie 3 gwiazdkowym, po pierwszym dniu szkolen ia 

(pokoje jednoosobowe lub z przeznaczeniem dla jednej osoby) 
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Sala, nocleg i catering w tym samym budynku, z parkingiem, dobrą komunikacją, dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do S dni przed planowanym terminem każdego szkolenia 

dokładny adres miejsca realizacji poszczególnych usług. Informacje zawierać będą, co najmniej : nazwę 

hotelu, dokładny adres oraz wskazówki dojazdu środkami komunikacji publicznej. 

11. Ewaluacja szkoleń: 

Ewaluacja szkoleń będzie prowadzona przez Wykonawcę w formie ankiet ewaluacyjnych, 

wypełnianych przez uczestników szkolenia. Wykonawca powinien sporządzić kwestionariusz ankiety 

i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed pierwszą edycją szkolenia . 

Na zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania 

ankietowego wśród wszystk ich uczestników szkolenia, obejmującego ocenę : 

a) wykładowców {wiedza i umiejętność jej przekazu), 

b) programu i metody szkolenia, 

c) organizację szkolenia, 

d) uzyskanej wiedzy uczestników i jej przydatność w codziennej pracy celem określenia, czy 

w wyniku szkolenia nastąpił: 

• wzrost świadomości w zakresie zdarzeń niepożądanych , ich przyczyn i sposobów 

zapobiegania wśród personelu medycznego objętego szkoleniami {wyrażony w%) 

• wzrost świadomości w zakresie aspektów prawnych dotyczących zdarzeń 

niepożądanych (wyrażony w%) 

e) słabych i mocnych stron szkolenia 

Wyniki badania ankietowego zostaną przekazane, do 14 dni po zakończeniu każdej edycji szkolenia, 

w formie raportu cząstkowego obejmującego opracowanie statystyczne uzyskanych odpowiedzi. 

Po zakończeniu 3 edycji szkoleń Wykonawca przygotuje raport końcowy z oceny wszystkich edycj i 

szkoleń obejmujący zestawienie statystyczne wraz z komentarzem . 

12. Koordynacja szkoleń przez Wykonawcę 

Zamawiający zapewni koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją szkoleń. Zamawiający 

wymaga osobistej obecności przedstawiciela Wykonawcy w czasie i miejscu każdego szkolenia. 

Wszelkie uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą odbywały się 

w formie elektronicznej . 

13. Monitorowanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego 

Zamawiający będzie prowadził na bieżąco monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji szkoleń przez 

Wykonawcę, jakości prowadzonych szkoleń, ich zgodności z wymaganiami określonymi 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, poprzez przekazywane do weryfikacji i akceptacji 

programy szkoleń, materiały szkoleniowe, raporty cząstkowe z ankietyzacji uczestników szkoleń . 

W szkoleniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego kontrolujący jakość realizowanych 

usług. 
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Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną 

o podejmowanych działaniach w związku z realizacją szkoleń oraz na temat problemów w realizacji 

zamówienia. 

14. Informowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjno-promocyjnego zgodnie z Księgą 

Identyfikacji Wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie 

oznaczenia projektów, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym stosowania 

logotypu programu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej www.power.gov.pla w 

szczególności: 

a) informowanie uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

b) oznaczanie miejsca realizacji szkolenia oraz dokumentów dotyczących szkolenia, w tym 

materiałów edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, a także wszelkich innych dokumentów 

związanych z realizacją umowy z wyłączeniem faktur VAT i rachunków. 
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WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

SZP-271-4/19 
Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych głównych usług- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie, z podaniem liczby przeszkolonych osób, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zamówienia. 

' Czy szkolenie Okres realizacji 
,. ~ Nazwa i adres podmiotu (odbiorcy), na . 

" ~'~ ' " 
Liczba osób prowadzone było dla (data wykonania: 

,. ,. rzecz którego zamówienie zostało 
Przedmiot zamówienia ' 

przeszkolonych personelu medycznego? ' 
l p. rozpoczęcia 

'• 
wykonane 

TAK/NIE i zakończenia). 
.. ,.; 

- ~ ._ ' . . 
l 

l. 
l 

l 

2. 

3. 

4. 
_j 

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony zgodnie z opisem zawartym w pkt. 6 SOPZ. 

l dnia r. 

Miejscowość l data 
podpis Wykonawcy 
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WYKAZ WYKŁADOWCÓW 

Informacja na temat Informacja na temat doświadczenia Informacja na temat 

kwalifikacji wykształcenia l stopień 

zawodowych w tym m.in. informacja w tym info o naukowy 

o szkoleniach szkoleniach z zakresu 

bezpieczeństwa opieki 

i zdarzeń 

niepożądanych 

3 4a 4b s 
·-- --

l dnia r. 

Miejscowość l data 

SZP-271-4/19 

Załącznik nr 3 

Informacje na temat Publikacje w czasopismach Podstawa 

doświadczenia naukowych na temat dysponowania 

akademickiego zdarzeń niepożądanych 

(nazwa uczelni, (nazwa czasopisma, tytuł (w ramach 

zajmowane publikacji, rok publikacj i, zamówienia) 

stanowisko, okres autor/współautor) 

pracy na uczelni) 

6 7 8 
- --

podpis Wykonawcy 
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SZP-271-4/19 
Załącznik nr 4 

W związku z prowadzonym postępowaniem na: Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla 

personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń 

niepożądanych składamy ofertę, zgodnie z poniższymi warunkami. 

l. Deklarujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w postępowaniu l za cenę : 

za szkolenie jednego uczestnika: 

brutto zł słownie zł 

w tym podatek VAT zł słownie zł 

Łączna wartość brutto oferty: cena za szkolenie jednego uczestnika x 66 = zł 

słownie: zł 

w tym podatek VAT zł, słownie zł 

2. Deklarujemy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. 

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

obowiązywania umowy. 

4. Akceptujemy wynikającą z zastosowania prawa opcji możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, 

w sposób określony w SOPZ, co może być spowodowane brakiem potrzeby Zamawiającego w tym zakresie. 

S. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

/dnia r. 

Miejscowość l data 
podpis Wykonawcy 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawo do 

reprezentacji) 

(Q Ce ntrum 
Monitorowani,, 
jakości w Ochroni~ Zdrowia 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

SZP-271-4/19 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 

Zamawiający: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia, 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 60 

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przeprowadzenie trzech edycji 

specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 

i monitorowania zdarzeń niepożądanych, SZP-271-4/19 prowadzonego przez Centrum Monitorowania jakości 

w Ochronie Zdrowia oświadczam, co następuje : 

· OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

l. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności o których mowa wart. 

24 ust l pkt 12-23 ustawy Pzp. 

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

24 ust. S pkt 3 ustawy Pzp 

/dnia r. 

Miejscawaść /data 
Padpis 

OSWIA~~ZENI~ DOTYCZĄ~E PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

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

błąd przy przedstawianiu informacji. 

/dnia r. 

Miejscowość / data 
Podpis 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

(Q Centrum 
Monitorowania 
ja ko>ci w Ochron ie Zdrowia 

Wzór umowy 

Unia Europejska CJ· · · · ·. 
Europejsk i Fundusz Spo łeczny • • ... 

SZP-271-4/19 
Załącznik nr S do ogłoszenia 

zawarta w dniu ......... .. . 2019 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", 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 

l. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia trzech edycji 

kompleksowych, specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki 

zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych (dalej "szkolenie") na potrzeby projektu "Wsparcie 

szpitali we wdrażaniu 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 

opracowanym przez Zamawiającego . 

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

załącznik nr l 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 termin wykonania całości przedmiotu umowy: 31 lipca 2019 r. 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilość osób zatrudnionych na 

umowę o pracę wskazana na liście, o której mowa w ust. 5 faktycznie uczestniczyć będzie w realizacji 

przedmiotu umowy we wskazanym w pkt 12 SOPZ zakresie oraz zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia 

przez cały okres trwania umowy. 
2. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. l przez którąkolwiek 

ze Stron przed zakończeniem okresu realizacj i umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę . 

3. 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 SOPZ zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego 

zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SOPZ. 

4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie real izacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełnian ia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy 
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o pracę w zakresie czynności wskazanych w SOPZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący 

sposób: 
l) 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 umowyfumów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. w szczególności bez adresÓW1 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 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 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 SOPZ czynności przy realizacji 

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

wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia1 że osoby te oraz inne osoby 

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. 
s. Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr 8 do umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście1 o której mowa w ust. 5 pod warunkiem 

zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej liczby osób przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym 

w SOPZ 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. 4 ppkt l) w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 

7. 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 stwierdzi1 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. 

§4 

l. Poszczególne edycje szkolenia realizowane będą wg następującego harmonogramu: 

l) Warszawa: 13-14 czerwca 2019: 22 osoby 

2) Warszawa: 27-28 czerwca 2019, 22 osoby 
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3) Warszawa: 4-5 lipca 2019, 22 osoby 

2. Terminy realizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie na zasadach określonych w § 17 umowy. 

3. Zamawiający zorganizuje rekrutację uczestników szkolenia, przy czym ich liczba w każdej edycji może być 

zmniejszona lub zwiększona maksymalnie o S osób w stosunku do wskazanej w ust. l. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy najpóźniej na S dni przed planowanym terminem każdej edycji ostateczną liczbę 

uczestników. 

4. Łączna liczba uczestników w ramach wszystkich trzech edycji nie może być niższa niż 50 osób, a wyższa niż 

66 osób. 

5. Każda edycja szkolenia obejmować będzie dwa następujące po sobie dni szkolenia obejmujące łącznie 14 

godzin wykładowych (l godzina wykładowa = 45 minut). 

6. Każda edycja szkolenia obejmować będzie: 

a) Wykłady z prezentacją multimedialną; 

b) Warsztaty interaktywne z praktycznymi dialogami; 

c) Case study- analiza przypadku omawiana w grupach; 

d) Sesja pytań i odpowiedzi. 

7. Zakres tematyczny każdej edycji szkolenia będzie przeprowadzony według konspektu tematycznego 

określonego w SOPZ w następującym podziale godzinowym: 

- szkolenie prowadzone przez lekarzy - 6 godz. 

- szkolenie prowadzone przez prawnika - 4 godz. 

- szkolenie prowadzone przez psychologa - 4 godz. 

8. Baza dydaktyczna musi spełniać wszystkie wymagania określone w SOPZ. 

§S 

l. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również: 

a. bazę lokalową tj . salę szkoleniową wraz ze sprzętem multimedialnym l rzutnik, ekran, laptop, 

nagłośnienie sali; 

b. wyżywienie w każdym dniu szkolenia, na które składa się: przerwa kawowa uzupełniana (kawa, 

herbata, woda mineralna, ciasta, ciastka kruche) oraz ciepły posiłek - obiad 3-daniowy w ilościach 

dostosowanych do liczby uczestników szkolenia; 

c. nocleg ze śniadaniem w hotelu o standardzie 3 gwiazdkowym, po pierwszym dniu szkolenia, pokoje 

jednoosobowe lub z przeznaczeniem dla jednej osoby. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bazy lokalowej, w której odbywać się będą zajęcia w 

ramach szkolenia objętego przedmiotem umowy. 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

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

rzetelność wykonania; odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zgodnie z wymogami SOPZ, 

czuwania nad prawidłową realizacją umowy; 

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

konspekcie tematycznym opracowanym przez Zamawiającego; 

3. opracowania, wydrukowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów, o których mowa w§ 8 ust l; 

4. poinformowania uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 

oznaczenia: 

a) sal i pomieszczeń, w których realizowane jest szkolenie, poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej, 

b) elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz wszelkich pozostałych materiałów dydaktycznych 

przekazywanych uczestnikom, 
c) planu zajęć i innych dokumentów przekazywanych uczestnikom, 

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

pod adresem: www.power.gov.pl; 
S. prowadzenia osobnej listy obecności, na której uczestnicy szkolenia podpisują się własnoręcznie imieniem i 

nazwiskiem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy; 

6. zapewnienia wypełnienia przez uczestników szkolenia Formularza zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestmka 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do umowy. Formularz zgłoszenia zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia oryginałów tychże dokumentów w terminie 14 dni od zakończenia każdej 

edycji szkolenia; 

7. przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia, na zasadachokreślonych w §9.; 

8. wydania każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na zasadach określonych w §10; 

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

podejmowanych w związku z tym działaniach; 

10. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

§7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

l) przeprowadzenia czynności odbioru każdej edycji szkolenia i czynności odbioru końcowego; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia; 

3) współdziałania z Wykonawcą w zakresie opracowywania materiałów, o których mowa w§ 8; 

4) zorganizowania rekrutacji uczestników szkolenia. 

§8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wydrukowania oraz przekazania uczestnikom w trakcie 

szkolenia po jednym egzemplarzu: 

a. Szczegółowego programu każdego szkolenia zgodnego z konspektem tematycznym opracowanym 

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

jakiej lokalizacji, informacje dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), 

godziny realizacji poszczególnych aktywności w ramach szkoleń; 

b. Materiałów edukacyjnych na szkolenie, w tym: 

skryptów merytorycznych obejmujących całość zagadnień merytorycznych poruszanych na szkoleniu 

(wydruki prezentacji); 

Materiałów edukacyjnych/pomocy dydaktycznych na szkolenie, np. broszury, publikacje związane z 

tematyką zdarzeń niepożądanych; 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przygotować prezentacje w formie multimedialnej obejmujące 

zagadnienia merytoryczne poruszane na szkoleniu. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej 

edycji szkolenia, materiały o których mowa w ust l i 2 w formie elektronicznej. 

4. Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi co do przedłożonych materiałów w terminie 3 dni od ich otrzymania 

od Wykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

S. Dodatkowo Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały tj . teczka na materiały szkoleniowe, skrypty, 

materiały, notes, długopis- w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. 

§9 

l. Na zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ankietowego 

wśród wszystkich uczestników szkolenia. 

2. Szczegółowy zakres badania ankietowego określa pkt. 11 SOPZ. 

3. Wyniki badania ankietowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie do 14 dni po zakończeniu 

każdej edycji szkolenia, w formie raportu obejmującego opracowanie statystyczne uzyskanych odpowiedzi. 

4. 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. 
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5. Po zakończeniu wszystkich edycji szkoleń Wykonawca zobowiązany jest przygotować raport końcowy z 

oceny wszystkich edycji szkoleń obejmujący zestawienie statystyczne wraz z komentarzem. 

§ 10 

l. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od zakończenia każdej edycji szkolenia, do 

wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończen iu szkolenia. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust l zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika 

szkolenia, datę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, zakres w jakim uczestnik szkolenia został przeszkolony, 

nazwę Wykonawcy, podpis kierownika Wykonawcy. 

3. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność uczestnika w trakcie całej edycji 

szkolenia potwierdzona podpisem na liście obecności. 

§ 11 

l. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy, materiały o których mowa w §8, 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 2018 r. Nr 1191), z chwilą ich przekazania uczestnikom, będzie posiadał do nich 

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

trzecich. 

2. W razie podniesienia roszczeń przez osoby t rzecie 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. 

§ 12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu sposobu prowadzenia szkolenia oraz frekwencji 

uczestników, bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. 

§ 13 

l. W terminie 14 dni od zakończen ia każdej edycji szkolenia strony przystąpią do czynności odbioru tej części 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do przedłożenia Zamawiającemu (w zakresie 

dotyczącym odbieranej edycji szkolenia) następujących dokumentów: dokumenty, o których mowa w §6 pkt 

5 i 6, raportu, o którym mowa §9 ust 3 oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy uczestnicy danej edycji 

otrzymali zaświadczenia, o których mowa w §10. 

2. Z czynności odbioru każdej edycji szkolenia zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, którego 

załączn i kami będą dokumenty wskazane w ust l (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7). 

§ 14 

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

..... .. ... .. ...... .... .... ... zł brutto (słown ie .. ....... ........ .. ..... .. .. ......... zł brutto) za jednego uczestnika szkolenia -

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. 

2. Wynagrodzeniem będzie kwota stanowiąca iloczyn liczby Uczestników, wskazanej przez Zamawiającego 

zgodnie z § 4 ust 3 oraz ceny za jednego uczestnika szkolenia, o której mowa w ust l. 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. 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty .. .... .... .. ...... .... zł brutto (słownie 

.... .... ...... ......... ... . zł brutto). 

4. Wynagrodzenie będzie płatne fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych edycji szkoleń, 

określonych w§ 4 ust l Umowy. 
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S. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony 

bez zastrzeżeń. 

6. Faktury wystawiane będą na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 

Kraków i płatne będą w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy. 

7. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

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

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

9. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

§ 15 

l. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej oraz w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE 

(zwanego dalej "RODO") w imieniu Ministra Inwestycji i 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 oraz Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych, Zamawaijący powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu i prawidłowego wypełnienia 

postanowień umowy i na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe z należytą starannością. Przy 

przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, 

ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający oraz Wykonawca nie decydują o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych 

osobowych. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w 

ust. l jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. 

g RODO. 

S. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 RODO. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniaJące 

adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 

osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

7. Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i 

wobec administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych 

osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 

oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o 

którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotować 

dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki 

przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych 

osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

11. W celu zrealizowania, wobec uczestnika szkolenia, obowiązku informacyjnego, o którym mowa wart. 13 i 14 

RODO, Wykonawca jest zobowiązany odebrać od każdego z uczestników szkolenia oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4, a następnie przekazać wraz z pozostałymi dokumentami zawierającymi dane 

6 



osobowe do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe uczestników 

szkolenia dopiero po złożeniu przez nich tego oświadczenia. Zakres danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania jest adekwatny do celu przetwarzania i zostanie określony w załączniku nr 4a. 

12. 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 nr 5. 

13. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych 

będą zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach 

ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania 

danych osobowych z Wykonawcą. 

14. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w imieniu Powierzającego, Zamawiający umocowuje Wykonawcę do 

wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 12, imiennych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Wzór odwołania 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6. 

15. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do 

dnia zakończenia realizacji Projektu. 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 

zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania. 

16. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

w związku z wykonywaniem zapisów niniejszej umowy. 

17. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w imieniu Powierzającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 

RODO. 

18. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz 

naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem ust. 20 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

c) 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. 

28. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na 

każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia 

przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

20. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi 

Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów 

określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy 

naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o 

których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

21. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie 

Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca na przekazany 

przez Zamawiającego wniosek Instytucji Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez zbędnej 

zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 

Pośrednicząca o to wystąpi. 

22. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Realizatorowi Projektu, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu 

wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO oraz z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

23. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich 

upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub 

audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 
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RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 

umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

24. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości 

o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z 

umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom 

przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 23. 

25. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich 

upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

l) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w 

którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, 

w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie 

danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych oraz umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

26. Uprawnienia kontrolerów Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez 

nich upoważnionego, o których mowa w ust. 23, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w 

zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

27. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one 

przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 

28. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 

osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu 

przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty 

przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów 

§ 16 

l. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych, w szczególności w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze 

strony Zamawiającego jeżeli: 

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

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

stosunku do terminów przeprowadzenia poszczególnych edycji szkolenia wskazanych w § 4 ust l. 

c. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 3 ust l. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności nie uzyskanie dokumentów, o których 

mowa w § 6 pkt 5 i 6 oraz nie przedłożenie raportów, o których mowa § 9 ust 3 i 4. 

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

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

4. 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). 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zapłaci za 

wykonane prace potwierdzone protokołem. 

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

a) opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów przeprowadzenia poszczególnych edycji szkolenia o 

których mowa § 4 ust l w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 

ust 3, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od dnia ustalonego§ 4 ust l; 

b) nie przedłożenia dokumentów o których mowa w § 6 pkt 5 i 6, nie przedłożenia raportów, o których 

mowa § 9 ust 3 i 5 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust 3, 

za każde naruszenie obowiązku liczone dla każdej edycji osobno; 

c) skierowania do wykonania przedmiotu umowy osób nie spełniających wymagań określonych w pkt 7 

SOPZ i ofercie Wykonawcy- w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w§ 14 

ust 3; 

d) przeprowadzenia szkolenia z pominięciem zapisów konspektu tematycznego, o którym mowa w pkt 5 

SOPZ w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust 3, za każde 

naruszenie obowiązku liczone dla każdej edycji osobno; 

e) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w §3 ust l w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 14 ust 3 liczone za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tegoż obowiązku; 

f) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 3 ust 2 tj. za brak ciągłości w zatrudnieniu 

wskazanych tam osób w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust 

3 liczone za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tegoż obowiązku; 

g) w przypadku spełnienia wymogu zatrudnienia jednak uchybienia terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 4 

pkt l) lub w § 3 ust. 6 zd. drugie lub § 3 ust. 7 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczone dla 

każdej osoby oddzielnie; 
h) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 14 ust 3. 

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

poniesionej szkody. 

8. 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. 

§ 17 

l. 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 przewidują możliwość zmiany terminu umowy lub terminu przeprowadzenia poszczególnych edycji 

szkoleń, określonego w §4 ust l umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych edycji, 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 minimalnej liczby uczestników 

edycji szkolenia. 

§ 18 

l. 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. l następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany Umowy. 

§ 19 

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

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
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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. 

§ 20 

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

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

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzm iących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 22 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

Zał . nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. nr 2. Oferta Wykonawcy 
Zał . nr 3. Wzór listy obecności 
Zał. nr 4. Wzór Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

Zał . nr4a. Zakres danych 
Zał. nr S. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych 

Zał. nr 6. Wzór Odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

Zał. Nr 7. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego dla poszczególnych edycji 

Zał . Nr 8. Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

WYKONAWCA ZAMA WIPJĄCY 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Załącznik nr 4 do umowy 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

+ ...... . . . . ... 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. 

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki nr POWR.OS.02.00-00-151/15, 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 11it. 

c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój" : 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn . zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2} w odniesieniu do zbioru "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych": 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 



d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu 

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki nr POWR.05.02.00-00-151/15, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministrowi Zdrowia, ul. 

Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Centrum Monitorowania Jakości 

w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu ... ... ......... ... ...... ......................... Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta . Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem moż l iwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@miir.gov.pllub adres poczty odo@cmj.org.pl- dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

MIEJSCOWOŚĆ l DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 



Załącznik nr 4a do umowy 

Zakres przetwarzanych danych osobowych - dane uczestników indywidualnych. 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 



S Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Załącznik nr S do umowy 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

UPOWAŻNIENIE Nr __ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

CJ . . . 

Z dniem [ ] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 oraz na podstawie 

art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam 

____________________ ]do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój . Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* 

stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [ ]. 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

Upoważnien i e otrzymałemlam 

(miejscowość, data, podpis) 

Oświadczam, że zapoznałemjam się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w-----------

opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo 

przetwarzania 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 

zapoznałemfam się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [ ]. 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*niepotrzebne skreślić 



Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Załącznik nr 6 do umowy 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny D . . . 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr __ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 oraz na podstawie art. 32 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych} (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnien i e Pana /Pani* 

nr do przetwarzania danych 

osobowych wydane w dniu _____ _ 

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień 

(miejscowość, data) 

*niepotrzebne skreś l ić 



Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój 

(Q Centrum 
Monitorowania 
] ~ k ości w Ochronic Zdroll'ia 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny CJ . . . . 

Załącznik nr 7 do umowy 

Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

sporządzony w dniu 
pomiędzy: 

roku na podstawie umowy z dnia ............ ... ... 2019 r. 

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: 

Przygotowania i przeprowadzenia dwudniowego, specjalistycznego szkolenia dla personelu medycznego 

na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej monitorowania zdarzeń niepożądanych 

w dniach ......... ... ................ 2019 r. (data szkolenia), w ....... .. ..... ........ (nazwa szpitala): 

oraz przekazania wyników badania ankietowego, w formie raportu cząstkowego zawierającego 

opracowanie statystyczne uzyskanych odpowiedzi. 

a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń l z zastrzeżeniami stwierdzając, że została wykonana zgodnie l 
niezgodnie z zawartą umową*. 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy: 

* niepotrzebne skreślić. 

Ze strony Zamawiającego Ze strony Wykonawcy 


