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Załącznik nr 5 do IWUZ  MSPR/ZP/ZC/15/2017 
                                                                                                               
         

„WZÓR”  UMOWY  Nr MSPR/ZP/ZC/15/2017 
 
zawarta w dniu  ………………….. 2017 roku w Gdyni pomiędzy  
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ 
z siedzibą w Gdyni,  ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia,  
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151, 
w imieniu którego działa: 
Pani mgr Beata Pająk – Michalik – Dyrektor 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a 
....................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną ................................................................................................................................, 
pod numerem .............................................,  
NIP ......................................, REGON..........................,  
w imieniu którego działa: 
..........................................................  
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.  
 
Umowa jest wynikiem postępowania w trybie „Zaproszenia do złożenia oferty”, 
przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostaw i usługi 
ustanowiony przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego rozstrzygnięcie 
nastąpiło w dniu ……………… 2017  roku. 
 
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty Wykonawcy z dnia ……..……r, 
która stanowi integralną część umowy. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi, dotyczącej przeprowadzenia kursu ACLS dla 

pracowników zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP 
ZOZ, wykonujących zawód ratownika medycznego : „Kurs doskonalący dla ratowników 
medycznych” przeprowadzony w dwóch terminach. Łączna ilość uczestników to 55 osób.  

2. Kursy przeprowadzone zgodnie z wytycznymi AHA. 
3. Kursy ACLS dla ratowników medycznych i pielęgniarek – 55 osób, przeprowadzony 

będzie w siedzibie MSPR w Gdyni ul. Białowieska 1 w  dniach: 
Kurs I  ………………………………………  w godzinach ………………..,  
Kurs II  ………………………………………  w godzinach ………………..,  
Kurs III  ………………………………………  w godzinach ………………..,  
po 18-19 osób w każdym zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy harmonogramem kursu. 
 

4. Na przeprowadzenie kursów doskonalących, Zamawiający udostępni bezpłatnie 
Wykonawcy własne pomieszczenia w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Gdyni przy ul. Białowieskiej 1.  
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§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać zamówienie z należytą starannością i fachowością, 
b) zabezpieczyć odpowiednią kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane uprawnienia 

w ramach prowadzonych kursów, 
c) zabezpieczyć materiały i  sprzęt dydaktyczny, niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń 

w ramach prowadzonych kursów, 
d) przekazać Zamawiającemu imienny wykaz uczestników w podziale na rodzaj kursu. 

2. Po zakończeniu kursów  każdy uczestnik w zależności od wyniku egzaminu, otrzyma 
odpowiedni  dokument, tj.: 
a) certyfikat/dyplom - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, 
b) zaświadczenie o uczestnictwie w kursie -  po negatywnym wyniku egzaminu.  

3. Ratownikom medycznym, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, otrzyma odpowiedni wpis 
o uzyskaniu 12 punktów edukacyjnych do karty doskonalenia zawodowego. 

                                                                      
§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych kursów, w każdym czasie jego 
trwania. 

§ 4 
1. Cena za przeszkolenie 55 uczestników w trakcie „Kursu ACLS”  wynosi ………..…… zł 

netto + …………VAT =  ………….… zł brutto . 
2. Wymieniona cena jest ceną ostateczną do zapłaty i zawiera w sobie wszelkie koszty, 

związane z całkowitą realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt pomieszczeń 
Zamawiającego, dojazd, noclegi, materiały dydaktyczne itp. i nie może ulec podwyższeniu 
przez czas obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości umowy, w przypadku 
zmniejszenia liczby uczestników kursów z przyczyn losowych. 

 
§ 5 

1. Płatność za przeprowadzone szkolenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy, wskazany 
przez Wykonawcę na w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej po zakończeniu 
kursów. 

2. Za datę zapłaty faktury, przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego należną kwotą. 

3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  
w ust.1,  Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe od niezapłaconej wartości faktury. 

                                                                        
§ 6 

1. Za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 1 ust 4, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.                                              

2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  
bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego 
terminu dodatkowego, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej, 
określonej w ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  
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4. Zamawiający może potrącać wymagane kary umowne z należności za wykonany 
przedmiot umowy w przypadku nie zapłacenia ich w terminie wskazanym w nocie 
obciążeniowej. 

§ 7 
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia, należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem. 
 

§ 9 
Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy, złożony przez Wykonawcę, z dnia 
………………. r. 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony podają do rozstrzygnięcia 
przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego – jako sąd miejsca wykonania umowy.     
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
                    ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA


