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Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

UMOWA (wzór) 

nr ......................... 

 

zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy: 

 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15, 

NIP: 949-17-63-544, zwanego dalej 'Zamawiającym', którego reprezentuje: 

Pan Wojciech Konieczny - Dyrektor  

 

a: ……………………………………… z siedzibą..................., NIP...................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:.......................................... 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleo na potrzeby 

projektu pn. „Ergonomia w moim miejscu pracy” – 2 części: 

Częśd 1 - Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres” 

Częśd 2 - Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin” 

 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. 

1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie  

zamówienia.  

1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakośd zrealizowania przedmiotu  

zamówienia. 
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2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry 

gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 

leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie 

aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

 

§ 3 

1. Wartośd wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się następująco: 

 

Częśd 1: Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres”  

1. wartośd netto za przeszkolenie 1 osoby ..................................................................PLN 

1a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

2. wartośd brutto za przeszkolenie 1 osoby ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 
 

3. wartośd netto za przeszkolenie 135 osób ..................................................................PLN 

3a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

4. wartośd brutto za przeszkolenie 135 osób ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 

 

Częśd 2 - Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin” 
 

1. wartośd netto za przeszkolenie 1 osoby ..................................................................PLN 

1a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

2. wartośd brutto za przeszkolenie 1 osoby ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 

3. wartośd netto za przeszkolenie 208 osób ..................................................................PLN 

3a. podatek od towarów i usług .......................... % wartośd podatku .............…………… PLN 

4. wartośd brutto za przeszkolenie 208 osób ........................................................... PLN 

słownie: ................................................................................................................................. 

 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi za każdą wykonaną częśd osobno, po 

przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzeniu protokołu wykonania usługi. 

Wraz z fakturą i protokołem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich załączników 
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wymaganych w treści ogłoszenia (ewidencja czasu pracy, komplet materiałów dydaktycznych, 

potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników/uczestniczki szkoleo, program szkoleo, 

ewidencja wydanych zaświadczeo informujących o uczestnictwie w szkoleniach, potwierdzenia odbioru 

zaświadczeo przez  uczestników/uczestniczki, kopie wydanych zaświadczeo, listy obecności na szkoleniach, 

ankiety oceniające szkolenia, oświadczenia dot. zaangażowania personelu merytorycznego). Protokół 

odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na 

rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury oraz protokołu odbioru wykonania całej usługi.  

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się 

do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokośd podatku VAT i wartości brutto umowy. 

5. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy,  

a Wykonawca/Wykonawczyni wyraża zgodę aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez 

konieczności informowania Wykonawcy. 

§ 4 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01 lutego 2021 r. do dnia 31 lipiec 2021 r., zgodnie z 

ustalonym harmonogramem szkoleo. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwośd przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne 

okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi o czas trwania tych okoliczności, 

w zakresie wszystkich części.   

 

§ 5 

1. Wykonawca, po podpisaniu umowy z Zamawiającym,  może wskazad inną osobę do realizacji projektu, która 

spełnia wszystkie wymogi określone w punkcie VII. Warunki udziału w postępowaniu, a która nie została 

wykazana w załączniku nr 3, pod warunkiem zgody zamawiającego. 

2. W przypadku zmiany lub zwiększenia ilości osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

musi spełniad co najmniej wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu dla tej osoby. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby realizujące zamówienie musi 

przedstawid Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie tych osób w realizację zamówienia 

w tym np.  kopię umowy o pracę, kopię umów cywilno-prawnych lub wyciągi z tych umów zawierające co 

najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób 

do ZUS. Kopie ww. dokumentów muszą byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę.  
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§ 6 

1. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądad od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

2. W razie niewykonania umowy w terminach wskazanych w § 4 Zamawiający może odstąpid od umowy bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.  

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpid od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Postanowienia o karach 

umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądad odszkodowania. 

 

§  8 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

o zmianie siedziby, nazwy firmy  lub  osób reprezentujących Wykonawcę. Informacja musi wpłynąd do 

Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed ww. zmianami. 

 

§  9 

1. Zamawiający, na podstawie 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), zwanego dalej RODO, udostępnia Wykonawcy dane osobowe 

pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w zakresie imię, nazwisko – niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy. Dane osobowe uczestników/uczestniczek projektu będą udostępnione celem 

sporządzenia list obecności na szkoleniach i wydania zaświadczeo potwierdzających ukooczenie szkolenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dopuścid do udostępnienia danych osobowych jedynie osobom posiadającym 

aktualne upoważnienie do przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO oraz zobowiązane do 

zachowania danych w tajemnicy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzad udostępnione dane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zadania, 

o którym mowa w §1 Umowy.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze udostępnienie danych osobowych podwykonawcom (tzw. 

podpowierzenie). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego, będących danymi osobowymi w rozumieniu RODO oraz informacjami o sposobach ich 

zabezpieczania. 

6. Postanowienia ust. 5 obowiązują bezterminowo. 

7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą sytuacji, gdy ujawnienia informacji o których mowa, żądają uprawnione 

organy lub urzędy paostwowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz gdy mamy 

do czynienia z informacją jawną, publiczną, opublikowaną przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zastosowad środki ochrony kryptograficznej wobec urządzeo przenośnych 

takich jak: laptop, smartfon, pendrive, tablet, przenośny dysk twardy oraz innych rodzajów przenośnej 

pamięci masowej, jeśli będą one wykorzystywane do przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

bądź innych danych stanowiących tajemnicę Zamawiającego. 

9. Po wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia (w sposób uniemożliwiający ich 

proste odtworzenie) wszystkich kopii danych zapisanych na jakimkolwiek nośniku danych w trakcie prac 

związanych z realizacją zadania o którym mowa w §1 Umowy. 

 

§ 10 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego upoważniona 

będzie Anna Guła, SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, 

pok. 16, e-mail: agula@zsm.czest.pl 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi istotnej zmiany treści Umowy. 

§ 11 

Zmiana postanowieo zawartej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązuje Kodeks cywilny, Ustawa o ochronie danych 

osobowych. 

§ 13 

mailto:kszewczyk@zsm.czest.pl
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Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

  

 

    Zamawiający:                                                                                                                                            Wykonawca: 
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