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Załącznik Nr 5  do zapytania ofertowego 

 
 

UMOWA Nr  TZPIZI - …………/12 (projekt) 
zawarta w Płocku dnia   …………………… 2012 r. pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzk ą Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w P łocku.  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisany do Krajowego Rejestru S ądowego pod nr - 0000029842 ;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
 

zwanym w treści umowy Zamawiaj ącym,  w imieniu i na rzecz którego działają: 
 
1. mgr Lucyna K ęsicka  Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
 

      2. mgr Urszul ę Kamińską p.o. Głównej Ksi ęgowej         
 

a 

……………………………………………………………………………………………………... 
  
z siedzib ą w   …………………………….. przy  ul. ………………………………………….. 

 
wpisanym do ……………………………………………… pod nr  ………………………….. przez 
…………………………………………………. 
 
REGON - ……………………….;  NIP -  ……………………………………..; 
 
 zwany w treści umowy Wykonawc ą, w imieniu i na rzecz której działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 
zawarta została umowa o poniższej treści: 
 
 
W wyniku zapytania ofertowego z dnia …………., na  ……………………………. wybrana 
została oferta zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku. Do udzielenia zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie stosuje się przepisów tejże ustawy. 
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                                                                            § 1 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu doskonalącego dla ratowników 

medycznych dla maksymalnie 40 osób ( w dwóch grupach), w tym- dla 26 pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i dla 13 osób wykonujących czynności 
ratownika medycznego na podstawie umowy tzw. „kontraktowej”. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy zapewni Zamawiający. (sala szkoleniowa + sprzęt 
multimedialny) - ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock. 

3. Czas realizacji jednego kursu obejmuje 48 godzin, a zakres merytoryczny kursu będzie 
zgodny z aktualnym programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych 
opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 

4. Kurs będzie realizowany w dwóch grupach, liczących nie więcej niż  20 osób każda. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności i fachowości przy 

wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do : 
       – dostarczenia każdemu uczestnikowi materiałów dydaktycznych w wersji papierowej, 
       – zabezpieczenia wykładowców, którzy podczas każdego z realizowanych kursów będą  
          posiadać uprawnienia wskazane w zapytaniu ofertowym, 
       – przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie kursu, 
       – wpisania 120 punktów edukacyjnych do karty doskonalenia zawodowego każdemu 
 uczestnikowi kursu po pozytywnym jego ukończeniu oraz wydania Zaświadczenia 
 ukończenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, 

    – zapewnienia codziennego serwisu kawowego dla uczestników szkolenia w postaci: 
 kawa, herbata, cukier, woda mineralna, kruche ciastka. 

 
                                                                            § 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………… 2012 r. do dnia 30.11. 2012 r. 
 obejmuje niżej określone terminy realizacji: 
     1) w dniach ………………………….. zostanie zrealizowany kurs dla ……. osób, 
     2) w dniach ………………………….. zostanie zrealizowany kurs dla ……. osób.                                                                

§ 3 
1. Cena kursu dla jednego uczestnika w pełnym zakresie przedmiotu umowy, określona jest  
    w ofercie Wykonawcy i wynosi ……… zł. 
2. Wartość umowy brutto za szkolenie grupy ratowników zatrudnionych na umowę o pracę 

wynosi................. zł (słownie złotych: ..........................................................). Przedmiot 
umowy jest zwolniony z podatku VAT 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości umowy, w przypadku 
mniejszej liczby uczestników. 

                                                                          § 4 
1. Płatność za przeprowadzenie kursu dla pracowników pracujących na podstawie umowy o 

pracę nastąpi w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

2. Każda osoba wykonująca czynności ratownika medycznego na podstawie umowy tzw. 
„kontraktowej” bądź umowy zlecenia pokryje kwotę jednostkową indywidualnie na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. Warunkiem 
uczestnictwa będzie dowód wpłaty. 

3. Wykonawca wystawi faktury po przeprowadzeniu kursu: 
a) dla Zamawiającego wraz z wykazem osób uczestniczących w kursie,  
b) indywidualnie dla każdego uczestnika wykonującego zawód ratownika medycznego na 

podstawie umowy tzw. kontraktowej bądź zlecenia. 
4. Za datę zapłaty faktury wymienionej w § 4 ust. 3 pkt a, przyjmuje się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności 
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od płatności przeterminowanych. 
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§ 5 

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od wykonania postanowień 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 
    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej 

części umowy. 
3. Za niedotrzymanie terminów realizacji kursów Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości 0,2 % ceny kursu dla wszystkich uczestników za każdy dzień 
zwłoki. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakości kształcenia oraz 
spełnienia wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym przed i w trakcie realizacji 
zamówienia. 

                                                                          § 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może również 

odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) bez 
konsekwencji wynikających z § 5 ust.2 niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne związane z treścią umowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
rzeczowo właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.                                                                                             

 
 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
…………………………………. 
 
         ………………………………. 
 
 
 
 
………………………………….. 
 
 
 


