
 

1 

 

Znak sprawy SZP-271-8/17 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
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. 

 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

 

 

§ 1 

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

jakości i bezpieczeństwa opieki” (dalej „Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia 

specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii (dalej „konsultacja”) w 

kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla 

szpitali zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki”, na zasadach określonych w niniejszej umowie w zakresie części 

….. przedmiotu umowy.  

2. Konsultacje będą realizowane w następujących szpitalach: 

- 

- 

- 

3. 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 z odpowiednimi 

uprawnieniami i doświadczeniem zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

c) będzie realizował konsultacje zgodnie z wymogami i wskazówkami metodycznymi zawartymi w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z Ustawą z dnia 08 listopada 2008 

r. o akredytacji w ochronie zdrowia (DZ.U. Nr 52, poz. 418 ze zm.) i zestawem standardów 
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akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali 

(DZ.Urz.MZ Nr 2, poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010 r.).  

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

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

konsultacji, zakres i wskazówki metodyczne każdej konsultacji oraz wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dla przedmiotu umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 31.10.2017 r. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uzgodnienia dokonywanie w trakcie realizacji umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w formie elektronicznej (via e-mail).  

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

Prawo zamówień publicznych wskazana w …. SIWZ osoba zatrudniona na umowę o pracę faktycznie 

uczestniczyć będzie w realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowiązuje 

się do utrzymania jej zatrudnienia w całym okresie trwania Umowy wskazanym w ust. 5 niniejszego 

paragrafu*. 

8. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron 

przed zakończeniem okresu trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę*. 

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

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

realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

a)  Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania przedstawić okazać (przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne 

informacje lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy (np. oświadczenia, 

zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty potwierdzające 

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

odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń); 

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej 

Inspekcji Pracy o konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia*. 

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

4 do umowy*. 

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

poprzedzającym pod warunkiem zachowania w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia 

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

niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie 

listy zaktualizowanej oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie 

umowy o pracę (dokumenty przykładowo wymienione w ust. 9 a) w ciągu 7 dni od zaistniałej 

zmiany*. 

12. Wykonawca do faktury zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych na liście, o której mowa w ust. 9 na podstawie umowy o pracę*. 

*jeśli dotyczy 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji osobno dla każdego szpitala 

wskazanego w § 2 ust 2 umowy w jego siedzibie. Każdy szpital zapewni odpowiednią salę, 

w której odbędą się konsultacje.   
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2. Uczestnikami konsultacji będą osoby zatrudnione w szpitalach stanowiące kadrę medyczną 

odpowiedzialną za kształtowanie polityki lekowej w szpitalu i bezpieczeństwo farmakoterapii tj. 

m.in. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa/naczelna 

pielęgniarka, liderzy i członkowie komitetu terapeutycznego, zespołu ds. zakażeń, zespołu ds. 

jakości, kierownik apteki, mikrobiolog szpitalny prowadzący nadzór nad zakażeniami, osoby 

odpowiedzialne za wdrożenie standardów leczenia bólu ostrego i pooperacyjnego, ordynatorzy 

oddziałów, pielęgniarki oddziałowe. 

3. Konsultacje w każdym szpitalu powinny trwać minimum 6 godzin zegarowych i odbyć się 

w jednym dniu.  
4. Wykonawca zapewnia, że każda przeprowadzona konsultacja obejmować będzie zakresem 

tematycznym, co najmniej wymagania wskazane w pkt II SOPZ, przy czym omawiane przykłady 
i rozwiązania będą dostosowane do realiów funkcjonowania szpitala, w którym aktualnie 

realizowana będzie usługa.    

5. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą 

a przedstawicielami szpitali, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w trakcie ustalania terminu 

odbycia konsultacji do uwzględniania uwag zgłaszanych przez przedstawicieli szpitali. Wykonawca 

zobowiązany jest w oparciu o ustalenia dokonane z przedstawicielami szpitali przedłożyć 

Zamawiającemu harmonogram konsultacji (zawierający terminy odbycia konsultacji w każdym 

szpitalu), nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy.    

6. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do każdego szpitala, 

w którym mają zostać przeprowadzone konsultacje.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu planu konsultacji osobno dla 

każdego szpitala, zawierającego informacje, o których mowa w pkt III SOPZ.  

2. W celu uzgodnienia treści planu konsultacji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z 

przedstawicielem szpitala. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone wówczas uwagi 

przedstawiciela szpitala. 

3. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji w danym szpitalu 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uzgodniony, stosownie do zapisów ust 

2, plan konsultacji w formie elektronicznej edytowalnej, celem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi ewentualnie dokona akceptacji planu konsultacji w terminie 2 dni od 

dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego w terminie 2 dni od ich przekazania.    

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

sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konsultacji np. sprzęt multimedialny / rzutnik, ekran, 

laptop;  

6. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali, w której odbywać się będą konsultacje.  

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

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

zapewniając jakość i rzetelność wykonania; odpowiednio wykwalifikowaną kadrę – zgodnie z 

wymogami SOPZ, czuwania nad prawidłową realizacją umowy; 
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2. realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami i wskazówkami metodycznymi zawartymi 

w SOPZ oraz ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia i zestawem standardów akredytacyjnych w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;  

3. przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji; 

4. poinformowania uczestników konsultacji o współfinansowaniu konsultacji przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz oznaczenia: 

a) wszelkich materiałów przekazywanych uczestnikom oraz jeżeli dotyczy elektronicznych 

materiałów, 
b)  planu konsultacji i innych dokumentów przekazywanych uczestnikom, 

c)  prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – jeżeli dotyczy, 
poprzez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji 

o realizacji konsultacji 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; 
5. współpracy z przedstawicielami Zamawiającego i niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o zaistnieniu problemów w realizacji przedmiotu umowy oraz o podejmowanych w związku z tym 

działaniach; 

6. zapewnić ochronę danych osobowych uczestników konsultacji; 

7. sporządzenia raportu, o którym mowa w § 7.  

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia czynności odbioru końcowego; 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia; 

3) współdziałania z Wykonawcą w zakresie opracowywania planu konsultacji; 

4) zorganizowania wespół z przedstawicielami szpitali rekrutacji uczestników konsultacji. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest po przeprowadzeniu konsultacji w każdym szpitalu do przekazania 

raportu obejmującego informacje wskazane w pkt II SOPZ.  

2. Raport, o którym mowa w ust 1 winien być sporządzony przez osobę przeprowadzającą 

konsultacje.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu raportu, w terminie do ….** dni 

kalendarzowych po zakończeniu konsultacji w każdym szpitalu.     

**Kryterium dodatkowo punktowane  

 

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag co do sposobu realizacji umowy w oparciu o 

przedłożone raporty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w trakcie 

realizacji dalszej części umowy. W przypadku braku uwag Zamawiający będzie dokonywał 

akceptacji raportów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Wykonawcy.  

 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy materiały, o których mowa w § 5 pkt 3, 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.), 
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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 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. 

 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia konsultacji bez 

uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Dodatkowo kontrola realizacji umowy będzie przez 

Zamawiającego przeprowadzana poprzez weryfikację i akceptację planów konsultacji i raportów.   

 

§ 10 

 

1. W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę raportu z konsultacji przeprowadzonej w 

danym szpitalu strony przystąpią do czynności odbioru poszczególnych konsultacji.  

2. Z czynności odbioru każdej konsultacji zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3) 

 

§ 11 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać maksymalne 

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

netto …….… zł (słownie: ……. zł netto) – zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do 

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

wprost wyszczególnione. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy, 

nieprzewidziane w Umowie. 

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby 

konsultacji (liczby szpitali w których przeprowadzona została konsultacja) i ceny jednostkowej 

wskazanej w ofercie za każdą konsultację.  

4. Zakres rzeczowy (ilość konsultacji) objęty SOPZ wraz z kalkulacją ceny, jest największym, 

możliwym zakresem przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 
konsultacji w danym szpitalu w przypadku rezygnacji tegoż szpitala z udziału w Projekcie i w 

konsekwencji niewykorzystania całej kwoty umownej określonej w ust 1, a Wykonawca nie będzie 

zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.  
5. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony bez 

zastrzeżeń osobno dla konsultacji przeprowadzonej w danym szpitalu. 

6. 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: ……………………………….  

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

ustawowej. 

 

§ 12 

 

1. 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. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b. Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, w szczególności skierował do 

wykonania przedmiotu umowy osoby nie spełniające wymagań określonych w pkt III 

SOPZ i ofercie Wykonawcy 

c. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem działań tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 

żeby zdołał ukończyć umowę w czasie umówionym; 

d. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 2 ust 7. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności nie dokonanie uzgodnienia z 

przedstawicielami szpitali terminu wykonania poszczególnych konsultacji w ciągu 14 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy oraz realizowanie konsultacji z pominięciem wymagań tematycznych co 

do zakresu konsultacji wskazanych w pkt II SOPZ.   

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

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

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). 

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

a) opóźnienia w stosunku do ustalonego z przedstawicielami szpitali i wskazanego w 

harmonogramie terminu przeprowadzenia konsultacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 

licząc od dnia ustalonego ze szpitalem; 

b) opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa § 2 ust 5 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1, za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia licząc od dnia, októrym mowa w § 2 ust 5; 

c) nie przedłożenia harmonogramu, o których mowa w § 3 ust 5 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1, za każdy dzień opóźnienia; 

d) nie przedłożenia planu konsultacji w terminie o którym mowa § 4 ust 3, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1 za każdy dzień opóźnienia 

(liczone dla każdej konsultacji osobno); 

e) nie przedłożenia raportu w terminie, o którym mowa § 7 ust 3 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1 za każdy dzień opóźnienia 

(liczone dla każdej konsultacji osobno); 

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

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

o którym mowa w § 11 ust 1; 
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g) przeprowadzenia konsultacji z pominięciem wymagań określonych w § 3 ust 4 w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust 1, za każde naruszenie 

obowiązku; 

h) w przypadku naruszenia § 2 ust 7 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 11 ust 1; 

i) w przypadku nieokazania lub nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9 a) - 

w wysokości 400 zł, a przypadku złożenia z opóźnieniem 50 zł za każdy dzień opóźnienia,  

j) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 11 za każdy dzień opóźnienia 

w wysokości 500zł,  

k) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 11 ust 1. 

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 

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. 

§ 13 

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 lub terminu przeprowadzenia konsultacji, 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 wespół ze szpitalem 

uczestników konsultacji; 

c) uzasadnionych trudności w ustaleniu terminu przeprowadzenia konsultacji 

występujących po stronie szpitala; 

2) zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędna do prawidłowej 

realizacji zamówienia związana z: zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia 

i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji 

określonego zakresu przedmiotu zamówienia wskutek rezygnacji szpitala z udziału w Projekcie, 

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych konsultacji, 

3) 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. 

 

 

 

 

§ 16 
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1. Osobami prowadzącymi nadzór nad realizacją szkolenia, a także do bezpośredniego kontaktu są:   

ze strony Zamawiającego: ……………………….., tel………, e-mail ……. 

ze strony Wykonawcy: ………………………., tel………, e-mail ……. 

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

i nie stanowi zmiany Umowy.  

§ 17 

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. 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

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

 

§ 19 

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

stron. 

 

§ 20 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

Zał. nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zał. nr 2. Oferta Wykonawcy. 

Zał. Nr 3 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego dla poszczególnych konsultacji 

Zał. Nr 4 Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

 

   

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 


