
 
Załącznik nr 2 do Zapytania 

(Wzór Umowy) 
UMOWA 

 
zawarta w dniu …………… 2018 roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
………………………………………… 
 
a 
................................................................................................................................................................
.. 
................................................................................................................................................................
...  
................................................................ NIP: ........................................REGON  
Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
..............................................................  -  .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zapytania 
ofertowego Strony zawarły umowę o następującej treści:  
 

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

Advanced Life Support zwany dalej kursem, dla ratowników medycznych i pielęgniarek 
zatrudnionych w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w trzech terminach. 
Łączna ilość uczestników to 45 osób. 

2. Kursy dla ratowników medycznych i pielęgniarek – 45 osób, przeprowadzony będzie w siedzibie 
MSPR w Gdyni ul. Białowieska 1 w dniach: 

Termin I  - 26.11.2018 – 27.11.2018  - 15 osób 
Termin II - 03.12.2018 – 04.12.2018  - 15 osób 
Termin II - 05.12.2018 – 06.12.2018  - 15 osób 
3. Na przeprowadzenie kursów doskonalących, Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy 

własne pomieszczenia w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. 
Białowieskiej 1. 

4. Kurs dla każdej grupy trwać będzie 14 godzin, rozłożony na 2 dni po 7 godzin dziennie - w 
jednym ciągu i kończyć się zaliczającym egzaminem teoretycznym i praktycznym. 

5. Przyjmuje się, że 1 godzina prowadzonego kursu = 60 minut, 
6. Kurs będzie certyfikowany przez American Heart Association, 
7. Tematyka kursu obejmować będzie następujące zagadnienia: 

a) Przedstawienie kursu PALS 
b) PALS – aktualnie obowiązujące wytyczne w resuscytacji dzieci 
c) Postępowanie w niewydolności oddechowej u dzieci 
d) RKO z użyciem AED u dzieci 
e) Megacode oraz koncepcja pracy zespołowej podczas resuscytacji 
f) NZK (VF/VT bez tętna) u dzieci 
g) Dostęp doszpikowy/donaczyniowy 
h) Wstrząs u dzieci 
i) PEA/Asystole u dzieci 
j) Bradycardia /Tachycardia u dzieci 
k) Zajęcia symulacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia. Różne scenariusze. 

8. Każdy uczestnik kursu otrzyma Certyfikat, oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego 
(12 punktów edukacyjnych) 
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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. 

 
§ 3 

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

§ 4 
1. Cena za przeszkolenie 45 uczestników kursu 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 14 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. 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. 

2. 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 Zamawiającego, 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. 
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§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 


