
      Załącznik nr 3 do SIWZ znak: ........................... 
UMOWA 

(wzór) 
 
 
 
zawarta w dniu ................................. pomiędzy  
Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 
Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
................................................................................................................................................. .. 
..................................................................................................... ................................................. 
...................................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
....................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poźn. zm.). 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów 
medycznych, w zakresie ALS (Advanced Life Support), ILS (Immediate Life 
Support), BLS (Basic Life Support) dla pracowników Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji. 

2. Szkolenie osób, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w obiektach Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7.30 do 15.05, szczegółowy plan kursów określają § 3, § 4, § 5. 

3. Kursy obejmują wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na 
manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów 
resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość 
generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). 

4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt wszystkie niezbędne 
pomoce dydaktyczne. 

5. W zakresie prowadzonych kursów Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną 
posiadającą udokumentowane kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi 
prowadzonych kursów. 

6. Uczestnicy kursów po pomyślnym zakończeniu kursu otrzymają imienne certyfikaty 
Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Ponadto lekarze będący uczestnikami 
kursów otrzymają punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku zawodowego 



lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326) (zaświadczenie 
oświatowe). 

 
§ 3 

 
1. Szkolenie ALS odbędzie się dla 30 lekarzy z wykształceniem medycznym. 
2. Zajęcia na kursie ALS mają prowadzić instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. 
3. Zajęcia na kursie ALS prowadzone będą w grupach maksymalnie po 18 osób przez 

dwa dni. 
4. Uczestnicy kursu (każdy) ALS otrzymają podręcznik do kursu, na co najmniej cztery 

tygodnie przed kursem. 
5. Uczestnicy kursów powinni zostać przeszkoleni przed wszystkim w zakresie: 

a) Właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u dorosłych oraz 
okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia, 

b) Rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacja przyczyn, 
wdrożenia działań zapobiegających zatrzymaniu krążenia, 

c) Rozwiązania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących 
zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjentami 
oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych. 

6. Osobą odpowiedzialną z kurs ALS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 
ze strony Zamawiającego jest .................................................... 

7. Osobą odpowiedzialną za kurs ALS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 
ze strony Wykonawcy jest ....................................................    

8. Dokładny termin kursów ustalą między sobą osoby, o których mowa w ust. 6 i 7. 
 

§ 4 
 

1. Szkolenie ILS odbędzie się dla 54 osób, w tym: 
a) 17 pielęgniarek anestezjologicznych, 
b) 29 fizjoterapeutów, 
c) 4 masażyści, 
d) 6 pielęgniarek 

2. Zajęcia na kursie ILS mają prowadzić instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. 
3. Zajęcia na kursie ILS prowadzone będą w grupach maksymalnie po 18 osób przez 

jeden dzień. 
4. Uczestnicy kursu (każdy) ILS otrzymają podręcznik do kursu, na co najmniej dwa 

tygodnie przed kursem. 
5.  Uczestnicy kursów powinni zostać przeszkoleni przed wszystkim w zakresie: 

a) właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u dorosłych oraz 
okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia , 

b) rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacja przyczyn, 
wdrożenia działań zapobiegających zatrzymaniu krążenia, 

c) rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących 
zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjentami 
oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych, 

d) ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w 
przypadku zatrzymania krążenia, 

e) Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności 
resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz 



bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy 
wykorzystaniu AED/, 

f) Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego 
postępowania, 
z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu 
resuscytacyjnego. 

g) Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego. 
6. Osobą odpowiedzialną z kurs ILS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 

ze strony Zamawiającego jest .................................................... 
7. Osobą odpowiedzialną za kurs ILS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 

ze strony Wykonawcy jest ....................................................    
8. Dokładny termin kursów ustalą między sobą osoby, o których mowa w ust. 6 i 7. 

 
§ 5 

 
1. Szkolenie BLS odbędzie się dla 113 osób, w tym: 

a) 11 techników, 
b) 10 obsługa, 
c) 15 administracja, 
d) 47 pielęgniarki, 
e) 19 salowe, 
f) 2 farmaceuci, 
g) 3 psycholodzy, logopeda, 
h) 6 inny personel. 

2. Zajęcia na kursie BLS mają prowadzić instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. 
3. Zajęcia na kursie BLS będą prowadzone w grupie minimalnie 18 osób przez jeden 

dzień.  
4. Uczestnicy kursów powinni zostać przeszkoleni przed wszystkim w zakresie: 

a) rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,  
b) zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), 
c) uciskanie klatki piersiowej, 
d) algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach 

oddechowych, 
e) pozycja boczna bezpieczna  
f) obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS  

5. Osobą odpowiedzialną z kurs BLS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 
ze strony Zamawiającego jest .................................................... 

6. Osobą odpowiedzialną za kurs BLS, w tym do podpisania protokołu wykonania usługi 
ze strony Wykonawcy jest ....................................................    

7. Dokładny termin kursów ustalą między sobą osoby, o których mowa w ust. 5 i 6. 
 

§ 6 
 

1. Z każdego rodzaju kursu zostanie sporządzony protokół potwierdzający wykonanie 
usługi, przez osoby wskazane w niniejszej umowie do każdego rodzaju kursu. 



2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać szkolenia z 
każdego zakresu dwukrotnie tj. pierwszy raz i po raz drugi po upływie 12 miesięcy od 
pierwszego szkolenia nie później niż do 14 miesięcy od pierwszego szkolenia.   

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie ................... 
 

§ 7 
 

1. Łączna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty: ................................. (słownie: 
...................................................... zł) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - tj. 
.................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość netto 
..................................... zł ( słownie: ............................................................................ 
netto). Podana cena zawiera w szczególności: materiały szkoleniowe, koszty dojazdu,  
podatek VAT i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

2. Cena przeszkolenia jednej osoby, na zasadach określonych niniejszą umową: 
a) W zakresie ALS wynosi: ........................................................ zł brutto (słownie: .... 

..............................................................) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - 
tj. .................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość 
netto ..................................... zł ( słownie: ........................................................ 
netto). Podana cena zawiera w szczególności: materiały szkoleniowe, koszty 
dojazdu,  podatek VAT i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

b) W zakresie ILS wynosi: ........................................................ zł brutto (słownie: .... 
..............................................................) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - 
tj. .................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość 
netto ..................................... zł ( słownie: ........................................................ 
netto). Podana cena zawiera w szczególności: materiały szkoleniowe, koszty 
dojazdu,  podatek VAT i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

c) W zakresie BLS wynosi: ........................................................ zł brutto (słownie: .... 
..............................................................) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - 
tj. .................................... (słownie: ................................................ zł) a wartość 
netto ..................................... zł ( słownie: ........................................................ 
netto). Podana cena zawiera w szczególności: materiały szkoleniowe, koszty 
dojazdu,  podatek VAT i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. Podstawą rozliczenia dokonywanego po każdym szkoleniu będzie odbiór usługi 
potwierdzony protokołami, o których mowa w § 6 ust. 1, zawierający faktyczną ilość 
osób przeszkolonych przy zastosowaniu cen dla poszczególnego zakresu, o których 
mowa w ust. 2 oraz prawidłowo wystawiona w oparciu o ten protokół faktura VAT 
zawierająca wynagrodzenie łączne za wszystkie trzy kursy. 

4. Należność za usługę będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty 
przedłożenia faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 30 – 
224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, przedłożonej w dniu podpisania protokołów przez 
osoby wskazane przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ........................ REGON 
............................. 



2. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest podatnikiem podatku VAT. NIP 677 – 17 – 03 
-375; REGON 351194736 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie 
poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. Wykonawca może 
powierzyć częściowe wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom - w zakresie 
wskazanym w ofercie. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania i 
zaniechania takich podwykonawców jak działania i zaniechania własne.  
 

 
§ 10 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a) z tytułu nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z 

winy Wykonawcy w wysokości 15% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, w 
takim przypadku Zamawiający wyznaczy nowy termin kursu.  

b) z tytułu innego niż określone w pkt a) niewykonania wykonania umowy – w 
wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku nieprzeprowadzenia kursu przez Wykonawcę w drugim terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający potraktuje powyższe jako 
niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo 
natychmiastowego odstąpienia od realizacji umowy z prawem żądania kary umownej, 
o której mowa ust. 1 lit. b) bez wzglądu na to czy inne kursy już się odbyły. 

3. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie 
ustalonym w § 7 ust. 3, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy 
dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, innego niż w ust. 2 niewykonania albo nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 1 lit. b). Pisemne oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od 
dowiedzenia się o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury 
VAT do zapłaty za dostarczony towar. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego karę umowną. 

 
§ 11 

 



1. Wprowadzenie istotnych zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 
nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 
ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać  
z następujących okoliczności: 
- gdy zmianie ulegnie termin realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3. 
- gdy zmianie ulegnie ilość osób szkolonych w poszczególnym zakresie w trakcie 
szkolenia.  

2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

 
§ 12 

 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy 
 
Zamawiający         Wykonawca 


