PAT.ZA-0701-1/21
Zatwierdzam

03.03.2021
z up. Dyrektora
Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia realizuje projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w
patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry
zarządzającej podmiotami leczniczymi”, nr POWR.05.02.00-00-004/19, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i Budżetu Państwa.

I.

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

II.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów
patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu „Wsparcie procesu
poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej
podmiotami leczniczymi” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i
Budżetu Państwa.
Kody CPV:
92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

III.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca opracuje merytorycznie wskazówki i zalecenia w zakresie wdrożenia standardów
akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii (napisanie tekstu w formie praktycznych zaleceń) we
współpracy z ekspertami w dziedzinie patomorfologii.
Zadanie będzie realizował zespół co najmniej 3 ekspertów (lekarz specjalista patomorfolog),
którego prace będą koordynowane przez lidera zespołu.
Zakres tematyczny wskazówek i zaleceń będzie obejmował m.in.

Zadanie

1.
2.

3.

Opis elementów niezbędnych w opracowaniu standardów zakładowych.
Opracowanie wzorów skierowań na badania patomorfologiczne:
a) skierowanie na badanie histopatologiczne (tkankowe),
b) skierowanie na badanie cytologiczne,
c) skierowanie na badanie śródoperacyjne,
d) skierowanie/zlecenie wewnątrzzakładowe na badanie z zakresu biologii molekularnej.
e) skierowanie na badanie sekcyjne
Opracowanie wzorów rozpoznań patomorfologicznych:

Strona 1 z 18
PAT.ZA-0701-1/21

4.
5.
6.

7.
8.
9.

a) rozpoznanie histopatologiczne (tkankowe),
b) rozpoznanie cytologiczne,
c) rozpoznanie śródoperacyjne,
d) protokół sekcyjny.
Zasady prowadzenia analiz rozpoznań patomorfologicznych wewnętrznych i przekazywanych
do konsultacji zewnętrznych oraz rozpoznań z badań śródoperacyjnych.
Wskazówki / dobre praktyki dotyczące przekazywania rozpoznań śródoperacyjnych
klinicystom.
Przykłady procedur dotyczących zapobiegania zakażeniom, w tym postępowaniu
poekspozycyjnemu, postępowaniu z odpadami ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zapobieganie skutkom pandemii COVID.
Dobre praktyki dotyczące kontroli urządzeń medycznych.
Zasady stosowania odczynników chemicznych i ich utylizacji.
Zasady prowadzenia rejestru wypożyczenia - wzory kart wypożyczeń.

Szczegółowe doprecyzowanie zakresu wskazówek i zaleceń Zamawiający przekaże w trakcie
roboczych spotkań konsultacyjnych w formie telekonferencji – co najmniej 2 spotkania.
Zamawiający oczekuje, aby w spotkaniach uczestniczył co najmniej ekspert-lider odpowiedzialny za
kierowanie pracami.
Opracowane wskazówki i zalecenia w zakresie wdrożenia standardów akredytacyjnych dla zakładów
patomorfologii będą stanowiły część tzw. podręcznika wdrożeniowego, z którego będą korzystali w
praktyce pracownicy medyczni. Oczekuje się zatem stosowania odpowiednio zrozumiałego języka,
czytelnej przejrzystej formy, jak również zgodności przedstawionych treści z wymogami standardów
akredytacyjnych oraz aktualnymi uregulowaniami prawnymi.
W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże aktualną wersję standardów akredytacyjnych dla
zakładów patomorfologii.
Końcowa praca powinna zawierać co najmniej ok. 50 stron maszynopisu w standardowym formacie
A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, z uwzględnieniem
tabel i ewentualnych grafik.
Termin
realizacji

IV.

Do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej tj.:
Dysponuje zespołem ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu klinicznym w zakresie
patomorfologii. Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia zespół co najmniej trzyosobowy
każda spełniająca poniższe warunki:
i. jest lekarzem / lekarką, posiadającym specjalizację w dziedzinie patomorfologii,
ii. posiada stopień naukowy co najmniej dr n. med.,
iii. posiada co najmniej 5 lat praktyki zawodowej (lekarskiej) w zakładzie lub pracowni
patomorfologii,
iv. uczestniczył/a jako współautor w opracowaniu „Patomorfologia: standardy i przykłady
dobrej praktyki oraz elementy diagnostyki różnicowej. Wytyczne dla zakładów/pracowni
patomorfologii”, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia
http://pol-pat.pl/index.php/2020/08/29/standardy-i-wytyczne-w-patomorfologii/

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz
osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

Strona 2 z 18
PAT.ZA-0701-1/21

V.
Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od wykonawcy
1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej
do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli
wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla
danej osoby.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do OPZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego –– według załącznika nr 3
do OPZ.
4. UWAGA: z uwagi na charakter dokumentów, o których mowa w pkt IV, jako elementów oferty (oświadczenia
woli wykonawcy) mających wpływ m.in. na liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert,
dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.
VI.
Wymagania Zamawiającego
1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy z zespołem projektowym, w tym przeprowadzenia co
najmniej 2 spotkań konsultacyjnych w uzgodnionym terminie, w formule telekonferencji. Pozostałe uzgodnienia
będą się odbywały w drodze mailowej.
2. Zamawiający będzie prowadził na bieżąco monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę, ich zgodności z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Od Wykonawcy wymaga się:
a) sprawnej i terminowej realizacji Zadania,
b) wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych i pozostawania w kontakcie z osobą wskazaną w umowie
(spotkania z udziałem osoby koordynującej prace po stronie Wykonawcy – odpowiednio do potrzeb,
kontakty telefoniczne i e-mail – na bieżąco),
c) informowania o stanie realizowanych prac, a także o wszelkich pojawiających się problemach, zagrożeniach
lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu oraz innych zagadnieniach istotnych dla
realizacji Zadania,
d) konsultowania z CMJ wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności
w trakcie realizacji Zadania.
VII.
Inne postanowienia
1. Wszelkie uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą odbywały się w
formie elektronicznej.
2. Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony
(tj. Zamawiającego i Wykonawcę).
3. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim.

VIII. Kryteria oceny ofert
a) Cena brutto – 50% znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 50 pkt
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena brutto najniższa
Cb – cena brutto badanej oferty
Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc do przecinku.
b) Doświadczenie naukowe osób skierowanych do realizacji zamówienia rozumiane, jako nadany tytuł
naukowy (Wt – 15%)
Punkty przyznawane w następujący sposób:
 Żaden ekspert z zespołu nie posiada nadanego tytułu naukowego profesora – 0 pkt
 Tylko jeden ekspert z zespołu posiada nadany tytuł naukowy profesora – 5 pkt.
 Dwóch ekspertów z zespołu posiada nadany tytuł naukowy profesora – 10 pkt.
 Trzech ekspertów z zespołu posiada nadany tytuł naukowy profesora – 15 pkt.
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UWAGA - Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ pod rygorem nie
przyznania punktów w tym kryterium.

c)






Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia w pracy kierowniczej, na
stanowisku kierownika zakładu / pracowni patomorfologii (okres pracy na stanowisku kierowniczym
liczony w latach w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) - (Wk 15%)
Punkty przyznawane w następujący sposób:
Żaden ekspert z zespołu nie pełnił ww. funkcji albo pełnij przez okres krótszy niż 3 lata – 0 pkt
Tylko jeden ekspert z zespołu pełnił ww. funkcję przez co najmniej 3 lata – 5 pkt.
Dwóch ekspertów z zespołu pełniło ww. funkcję przez co najmniej 3 lata – 10 pkt.
Trzech ekspertów z zespołu pełniło ww. funkcję przez co najmniej 3 lata – 15 pkt.

UWAGA - Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ.
UWAGA: brak podania którejkolwiek z tych informacji spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium w danej pozycji.
W przypadku pełnienia w tym samym czasie którejkolwiek z ww. funkcji w więcej niż jednej jednostce, okresy te nie sumują się.

d) Posiadanie udokumentowanej działalności naukowej w zakresie patomorfologii przez
osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia - opracowanie (jako autor lub współautor)
artykułu, rozdziału podręcznika lub książki na temat problematyki badań patomorfologicznych (Wp 20%)
Punkty przyznawane w następujący sposób:
 Żaden ekspert nie posiada publikacji na temat problematyki badań patomorfologicznych – 0 pkt.
 Tylko jeden ekspert posiada co najmniej 5 publikacji na temat problematyki badań patomorfologicznych – 5
pkt.
 Dwóch ekspertów z zespołu posiada co najmniej 5 publikacji każdy na temat problematyki badań
patomorfologicznych – 10 pkt.
 Trzech ekspertów z zespołu posiada co najmniej 5 publikacji każdy na temat problematyki badań
patomorfologicznych – 20 pkt.
Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ.
UWAGA - Współautorstwo w Wytycznych jest kryterium włączającym i nie można tutaj tego wykazywać.
e)

Ocena łączna:
W= Wc+Wt+Wk+Wp

Za najkorzystniejszą zostanie uznana jedna oferta, która będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego
określonym w postępowaniu, spełnia warunki wskazane przez Zamawiającego oraz uzyska najwyższe oceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert.

IX.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (Załącznik nr 1).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualny dokument pełnomocnictwa musi zostać
złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Ofertę należy złożyć:
–

w terminie do dnia 11 MARCA 2021 r.

–

w formie pisemnej w zaklejonej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera): na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul Kapelanka 60, 30-347 Kraków, lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@cmj.org.pl

–

Na kopercie / tytule wiadomości mailowej należy umieścić zapis:
Sprawa nr: PAT.ZA-0701-1/21 - opracowanie wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii

Termin związania ofertą: 30 dni
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Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Aleksandra Banaszewska, e-mail: przetargi@cmj.org.pl

X.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub zamknięcia bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

XI.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający przewiduje jednokrotną możliwości
uzupełniania dokumentów przez wykonawcę po terminie składania ofert (nie dotyczy uzupełnienia
formularza ofertowego i wykazu osób w zakresie informacji w nim wymaganych, które mają służyć
przyznaniu punktów wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert.). Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich oferentów, którzy
złożyli oferty o wynikach postępowania.

XII.

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:
1)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)

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.

XIII.

Dotyczy osób będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:
–

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, telefon: 12 427-82-41, faks: 12 427-82-52, adres strony
www: www.cmj.org.pl;

–

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego: adres e-mail: odo@cmj.org.pl,
telefon: 12 427-82-41, adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,
30-347 Kraków;

–

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

–

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

–

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane
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przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów do tej ustawy.
–

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z niniejszego zapytania.

–

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

–

posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

–

nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Ponadto Zamawiający informuje, iż:
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.

Załączniki do OPZ:
1.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

2.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy,

3.

Załącznik nr 3 - Wykaz osób (ekspertów),

4.

Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy.
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Załącznik nr 1 do OPZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:

………………

NIP Wykonawcy:

………………

Adres Wykonawcy:

………………

Kod pocztowy, miejscowość

………………

Województwo:

………………

Tel. / Faks:

………………

E-mail:

………………

Dotyczy postępowania na: wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu

wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów
akredytacyjnych
w ramach projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów
akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia za cenę:

(miejsca wykropkowane uzupełnia wykonawca)
……. zł netto (słownie:
……. zł brutto (słownie:

……… zł netto)
……… zł brutto)*

*W cenie proszę zawrzeć wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją zamówienia uwzględniając wymagania opisane w
przedmiocie zamówienia, w tym również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych – w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Nr 1231)
Ekspertami realizującym zamówienie będą (proszę podać imię i nazwisko):
a.
…….
b.
…….
c.
…….
1. Deklaruję związanie ofertą przez okres 30 dni.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, na podstawie którego sporządzono
niniejszą ofertę i akceptuję go bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, iż osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia spełniają wymagania opisane w punkcie
IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.
4. Oświadczam, że: nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co należy rozumieć
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:
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–
–
–
–

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.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).
6. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
tel.:

………….…mail:

…………………..…………...

…………….
………………………………..
Data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do PAT.ZA-0701-1/21
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………………..2021 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 realizowana w ramach projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie
standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” (dalej „Projekt”) w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na merytorycznym opracowaniu
wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych.

§2
1.

Czynności składające się na przedmiot niniejszej umowy będą skoncentrowane w kierunku osiągnięcia
następujących rezultatów:
a)

merytoryczne opracowanie wersji wstępnej wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii w
terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;

b) merytoryczne opracowanie wersji finalnej wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii w
terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2.

Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust 1 nastąpi poprzez:
a) Powołanie przez Wykonawcę do opracowania wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii
zespołu składającego z co najmniej 3 ekspertów (lekarz / lekarka specjalista patomorfolog), którego
prace będą koordynowane przez lidera zespołu;
b) Udział członków zespołu, o którym mowa w lit a) (obligatoryjnie wymagany co najmniej udział
eksperta-lidera) w minimum 2 roboczych spotkaniach konsultacyjnych w formie telekonferencji
organizowanych przez Zamawiającego;
c)

Pisemne opracowanie w formie praktycznych wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii,
obejmujące co najmniej 50 stron maszynopisu (w standardowym formacie A4, czcionka Times New
Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm, z uwzględnieniem tabel i ewentualnych grafik)
– dotyczy co najmniej wersji finalnej;
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d) Wszelkie inne czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatów, o których mowa w ust 1.
3.

Zakres tematyczny wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, będących przedmiotem niniejszej umowy
określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiący integralną część niniejszej umowy, jako załącznik
nr 1. Szczegółowe doprecyzowanie zakresu wskazówek i zaleceń zostanie uzgodnione w trakcie roboczych
spotkań konsultacyjnych.

4.

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.
5.

Strony zgodnie ustalają termin wykonania całości przedmiotu umowy do 10 tygodnia od dnia zawarcia umowy.

6.

Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy dokumenty: aktualną wersję Standardów
akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii oraz „Patomorfologia: standardy i przykłady dobrej praktyki oraz elementy
diagnostyki różnicowej. Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii”, na podstawie których będą tworzone
wskazówki i zalecenia dla zakładów patomorfologii.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.

wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, zapewniając jakość i
rzetelność wykonania, a także wykorzystanie i przekazanie posiadanej przez niego wiedzy eksperckiej w
dziedzinie patomorfologii – zgodnie z wymogami OPZ;

2.

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zakresem tematycznym i wymogami zawartymi w OPZ;

3.

pełnej współpracy z zespołem projektowym Zamawiającego, w skład którego wejdą w głównej mierze eksperci
z dziedziny akredytacji;

4.

współpracy z przedstawicielami Zamawiającego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu
problemów w realizacji przedmiotu umowy oraz o podejmowanych w związku z tym działaniach.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1.

przeprowadzenia czynności odbioru;

2.

terminowej zapłaty wynagrodzenia;

3.

przekazania aktualnej wersji standardów akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii;

4.

zorganizowania roboczych spotkań konsultacyjnych i współpracy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy

§5
1. Strony zgodnie postanawiają, że opracowane w wyniku realizacji umowy wskazówki i zalecenia dla zakładów
patomorfologii, ułatwiające wdrożenie standardów akredytacyjnych stanowią utwór w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Nr 1231) –
dalej „utwór”. Wykonawca oświadcza, że z chwilą jego przekazania Zamawiającemu, będzie posiadał do niego
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wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, które nie będą w żaden sposób ograniczone jakimikolwiek
prawami osób trzecich.
2. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6, Wykonawca:
1)

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w rozumieniu ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
2)

zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworu oraz jego przeróbki oraz na rozporządzanie

tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1)

z chwilą zapłaty wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, oraz

2)

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a)

użytkowania utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań
Zamawiającego;

b) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego,
magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, w formie elektronicznej, jak i w sieciach multimedialnych na wszystkich nośnikach
danych;
c)

zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt b;

d) wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
e)

zamieszczania w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i umieszczanie
na własnej stronie internetowej;

f)

wykorzystywanie utworu oraz jego elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym podręcznika
wdrożeniowego, materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, referatów itp., a
także wykorzystywanie utworu oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań,
strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zależnych);

g)

tłumaczenie utworu w całości lub w części, a w szczególności na języki obce zarówno przy użyciu
napisów, jak i lektora, oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź systemu;

h) w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych i innych, wykorzystywanie utworu do realizacji urządzeń
elektroenergetycznych

i

innych

oraz

do

zaprojektowania

i

realizacji

innych

urządzeń

elektroenergetycznych;
i)

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez niego wybranym;

j)

nadawanie za pośrednictwem satelity;

k)

reemisja;

l)

wymiana nośników, na których utwór utrwalono;

m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, informacyjnych,
badawczych, naukowych, marketingowych;
o) wprowadzanie zmian, skrótów.
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4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie.
5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu
umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania
przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych, badawczych, edukacyjnych, marketingowych bądź
komercyjnych, w szczególności na:
a)

decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w
połączeniu z innymi przedmiotami umów, w tym wyraża zgodę na swobodny wybór przez
Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępniania utworu.
6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie naruszał
praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem
przedmiotu umowy Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie
udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw
osobistych.
7. Łącznie z przekazaniem przedmiotu umowy w tym również w przypadku przekazania jego części, w razie
odstąpienia częściowego lub rozwiązania umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie
majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego
wynagrodzenia.
8. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek w utworze oraz wykorzystywanie ich w
przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich
opracowań na polach eksploatacji określonych powyżej, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy,
łącznie z prawem do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.
9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworu w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem
Zamawiającego.
10. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o
naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów przekazanych przez Wykonawcę,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do
sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
11. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz
podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ustępie poprzedzającym.
12. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający nabywa własność wszystkich
egzemplarzy, nośników, na których utwory zostały utrwalone.
13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
14. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do
utworu i ich opracowań oraz dalszych opracowań.
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15. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy na
osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu umowy, w tym
autorskich praw majątkowych do utworu i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w
których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§6
1.

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości
……………. zł brutto (słownie: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zł brutto) – 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.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie fakturami / rachunkami częściowymi tj.
- rachunek / faktura opiewająca na kwotę stanowiącą 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1; podstawą
wystawienia tego rachunku / faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający opracowanie wstępnej
wersji wskazówek i zaleceń;
- rachunek / faktura (faktura końcowa) opiewająca na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia, o którym mowa
w ust 1; podstawą wystawienia tego rachunku / faktury będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy
potwierdzający opracowanie finalnej wersji wskazówek i zaleceń.

4.

Podstawą wystawienia rachunków / faktur będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony.

5.

Rachunki / faktury wystawione będą na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka
60, 30-347 Kraków i płatne będzie w ciągu 21 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.

6.

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

7.

Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać fakturę/y:
- w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres Zamawiającego*
-

w

formie

elektronicznej

wraz

z

wymaganymi

załącznikami

pod

warunkiem

przesłania

na

adres:………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego),*
- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem
przesłania na adres PEF: ………. *
*niepotrzebne skreślić – do Wyboru przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy
8.

W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczenia złożonego w ust 7
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zmawiającego (przesłanej pisemnie, faksem lub
e-mailem), o którym mowa w § 9 w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury.

9.

Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien zawierać, obok elementów prawem
wymaganych, także numer umowy.

10. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań określonych
w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego
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w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana
zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
12. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości
ustawowej.

§7
1.

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w przypadku stwierdzenia
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy,
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 podstawowemu 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 ofercie Wykonawcy;
c)

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem działań tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał
ukończyć umowę w czasie umówionym;
d) jeżeli wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość co najmniej równowartość 50%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

3.

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 zwłokę
w wykonaniu przedmiotu umowy).

4.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a)

niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa §6 ust 1,

b) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa §6 ust 1, za każdy dzień zwłoki;
c)

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §6 ust 1.

5.
6.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości łącznego wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

7.

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.

§8
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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)

2)

3)

zmiana terminu umowy lub terminu opracowania finalnej wersji wskazówek i zaleceń, 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 zakończeniu przez Zamawiającego opracowania standardów
akredytacyjnych dla zakładów patomorfologii (wersja finalna), m.in. brak zatwierdzenia
standardów przez Ministra Zdrowia.
zmiana ekspertów wskazanych w ofercie wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 2a umowy, pod warunkiem
zastąpienia ich ekspertami o wykształceniu i doświadczeniu nie gorszym niż osoby pierwotnie wskazane
przez wykonawcę w ofercie.
zmiana terminu wykonania zamówienia, lub innych postanowień umowy (zmiana sposobu wykonywania
umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy)
wywołana wystąpieniem siły wyższej lub wystąpieniem skutków już występującej siły wyższej (np. epidemii
COVID) mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy; siła wyższa, o
której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców
problemów organizacyjnych, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które
uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej
umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywania umowy; Strony za
okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi,
upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu
wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego,
ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan epidemii COVID -19.

§9
1.

Osobami prowadzącymi nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, a także do bezpośredniego kontaktu są:
ze strony Zamawiającego: ……………………
ze strony Wykonawcy: ………………………

2.

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

3.

Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie uzgodnienia dokonywanie pomiędzy nimi w trakcie realizacji umowy będą
odbywały się w formie elektronicznej, przy czym finalna wersja wskazówek i zaleceń winna być przekazana
Zamawiającemu zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

§ 10
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.
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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.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
Zał. nr 1. Opis Przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2. Oferta Wykonawcy.
Zał. nr 3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do OPZ
Nr sprawy: PAT.ZA-0701-1/21

Wykaz osób (ekspertów)
Lp.

1

Imię i
nazwisko

2

Tytuł /
stopień
naukowy

3

Ekspert
jest
lekarzem
/
lekarką,
posiadającym
specjalizację w
dziedzinie
patomorfologii?

Ekspert posiada
co najmniej 5 lat
praktyki
zawodowej
(lekarskiej)
w
zakładzie
lub
pracowni
patomorfologii?

Ekspert uczestniczył/a
jako
współautor
w
opracowaniu
„Patomorfologia:
standardy i przykłady
dobrej praktyki oraz
elementy
diagnostyki
różnicowej. Wytyczne
dla zakładów/pracowni
patomorfologii”,
zatwierdzone
przez
Ministra Zdrowia

4

5

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

6

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Informacja o publikacjach z zakresu patomorfologii
jako autor główny lub współautor
Temat publikacji
Miejsce publikacji (np.
czasopismo, rok,
ISBN)

Informacje na temat
doświadczenia w
pracy kierowniczej na
stanowisku kierownika
zakładu / pracowni
patomorfologii
(podać okres, funkcje
oraz nazwa jednostki, w
której funkcję tą
pełniono.)

7

8

9

………………………………..
Data i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do OPZ

Protokół zdawczo-odbiorczy
sporządzony w dniu …………... w …………… na podstawie umowy nr …………… z dnia ………… pomiędzy
Zamawiającym
……………………………………………………………………………………………………………
a
Wykonawcą
……………………………………………………………………………………………………………

Przedmiotem
umowy
nr
…………..
z
dnia
……………………
……………………………………………………………………………………………………………

było

Wykonawca zrealizował zadanie a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stwierdzając,
że zostało wykonane zgodnie / niezgodnie z zawartą umową*.
Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy*.
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy
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