Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA ZLECENIE Nr SZ-III-N.2151……..2016
zawarta w dniu ...................................2016 roku
pomiędzy
Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Panem Piotrem Całbeckim
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
………………......................................, wpisanym pod numerem KRS: …………………….
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej
prowadzonego
przez
………………………………..reprezentowanym przez ………………………….. zwanym
„Zleceniobiorcą”.
§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie
stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu …………… - Pakiet…
(część….) grupy liczącej do ………. lekarzy/lekarzy dentystów, w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. – z podziałem na części (sprawa nr WZP.272.4.2016) .
2. Umowa finansowana jest ze środków Funduszu Pracy.
3. Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia zgodnie z „Programem szkolenia” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca wykona przedmiot niniejszej umowy określony w ust. 1 najpóźniej
do dnia 21 października 2016 roku dla lekarzy i do dnia 23 września 2016 roku dla
lekarzy dentystów.
5. Szkolenia mają być przeprowadzone w Toruniu i/lub w Bydgoszczy.
§2
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1) zabezpieczenie wykładowców,
2) przeprowadzenie wykładów,
3) udostępnienie bazy lokalowej oraz zaplecza technicznego,
4) przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia.
§3
1. Strony ustalają cenę za przeprowadzenie szkolenia w zakresie ………………..- Pakiet
….(część…..) za jednego lekarza/lekarza dentystę na kwotę ……………. złotych brutto
(słownie: …………). Łączna cena za przeprowadzenie szkolenia uzależniona od ilości
przeszkolonych lekarzy/lekarzy dentystów, nie przekroczy kwoty: …………. zł brutto
(słownie: ……………. złotych).
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie, którego wysokość stanowić będzie
iloczyn ceny za jednego lekarza/lekarza dentystę, ustalonej w ust. 1 i liczby faktycznie
przeszkolonych lekarzy/lekarzy dentystów z tym, że kwota ta nie może przekroczyć
…………….. zł brutto.
3. Liczba faktycznie przeszkolonych, w ramach realizacji niniejszej umowy lekarzy/lekarzy
dentystów ustalona zostanie w oparciu o przygotowaną przez Zleceniobiorcę listę
przeszkolonych lekarzy/lekarzy dentystów i stanowić będzie załącznik do faktury. Lista

przeszkolonych lekarzy/lekarzy dentystów sporządzona zostanie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 jest Województwo KujawskoPomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613.
5. Zapłata wynagrodzenia przez Zleceniodawcę nastąpi po wykonaniu przez Zleceniobiorcę
przedmiotu umowy i dostarczeniu faktury do siedziby Zleceniodawcy do dnia
30 listopada 2016 r., w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zleceniodawcę.
Do faktury należy dołączyć listę, o której mowa w ust. 3.
6. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Zleceniodawcy.
§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że nieterminowe i niepełne przekazanie środków
finansowych przez Zleceniodawcę nie będzie rodzić żadnych roszczeń finansowych
po stronie Zleceniobiorcy, o ile przyczyną opóźnienia było nieterminowe i niepełne
przekazanie środków finansowych na wykonanie przedmiotu umowy przez Ministerstwo
Zdrowia.
2. W wypadku nieterminowego przekazania środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia,
przedłożona faktura zostanie uregulowana nie później niż w ciągu 10 dni od dnia wpływu
tych środków na konto Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniodawca może w trakcie trwania umowy i po wykonaniu jej przedmiotu
przeprowadzić u Zleceniobiorcy kontrolę w zakresie:
1) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych,
2) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy Zleceniodawca zleci
ich usunięcie w wyznaczonym terminie, a w razie rażących uchybień lub niezastosowania
się do zaleceń Zleceniodawcy umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia.
3. W razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Zleceniobiorca zwróci na konto Urzędu
Marszałkowskiego PKO BP S.A. II O/Toruń 69 1020 5011 0000 9702 0174 4325 środki
finansowe wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wraz z karą umowną w wysokości
20% wartości środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
§6
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku nie wywiązania się
z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Zleceniodawca naliczy karę, o której mowa w ust. 1, w wypadku opóźnienia dłuższego
niż 7 dni w stosunku do terminu zakończenia szkoleń wskazanego w § 1 ust. 4.
3. Kara umowna , o której mowa w ust. poprzedzającym jak i kara, o której mowa w § 5
ust. 3 nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

1)

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 z późn. zm.),
2)
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.),
3)
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. 2015 r. poz. 464 z późn. zm.),
4)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
5)
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474),
6)
ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.
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