Umowa nr …..………..

PROJEKT

zawarta w dniu .................................................. 2020 r. w Warszawie
pomiędzy:
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
z siedzibą 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
zwanym dalej „Marszałkiem”
w imieniu którego działa Pani Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
a
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS" SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
NIP: 526-17-36-429
zwaną dalej „Zakładem”,
reprezentowaną przez:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
łącznie zwane Stronami.
Do niniejszej umowy, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§ 1.
Działając na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 t. j.) oraz zgodnie z § 2 ust. 4, § 18 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) zwanego dalej
„rozporządzeniem”, Marszałek zleca Zakładowi prowadzenie szkolenia w zakresie kursu
ratownictwa medycznego, na zasadach określonych w rozporządzeniu, dla lekarzy i lekarzy
dentystów odbywających staż podyplomowy na obszarze województwa mazowieckiego w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
§ 2.
1. W ramach realizacji szkolenia, o którym mowa w § 1 do obowiązków Zakładu należy:
1. przeprowadzenie wykładów w zakresie kursu ratownictwa medycznego, określonych
programem stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
2. zapewnienie odpowiedniej kadry wykładowców,
3. udostępnienie bazy lokalowej oraz zaplecza techniczno-laboratoryjnego niezbędnych
do realizacji zadania, o którym mowa w § 1,
4. przeprowadzenie sprawdzianu w zakresie ratownictwa medycznego przez osobę
wyznaczoną przez ordynatora oddziału ratownictwa medycznego.
2. Szkolenie – kurs ratownictwa medycznego – może być realizowane przez Zakład w
siedzibach byłych wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego (obecnie istniejących na
terenie Województwa Mazowieckiego) pod warunkiem, że wykłady będą prowadzone przez
wykładowców delegowanych przez jednostkę organizacyjną Zakładu „Szkołę Ratownictwa
Medycznego”. Zakład w pełni odpowiada za prawidłową realizację szkolenia w wyżej
wymienionych warunkach.

3. Szkolenie, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
1) przeszkolenie stażystów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.,
2) przeszkolenie stażystów w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
(w zależności od potrzeb stażystów, w kilku terminach w każdym z etapów).
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§ 3.
Z tytułu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 umowy, Zakład otrzyma
od Marszałka środki finansowe, stanowiące iloczyn liczby faktycznie przeszkolonych,
w okresie obowiązywania umowy stażystów i kwoty ryczałtowych kosztów szkolenia jednego
stażysty.
Strony ustalają:
ryczałtowe koszty szkolenia jednego stażysty:
- lekarza w wysokości ….. zł (słownie:….)
- dentysty w wysokości ……….. zł (słownie:….)
przewidywaną do przeszkolenia liczbę stażystów:
- .….. lekarzy oraz
- ……. dentystów.
Maksymalna wysokość środków, jaką może otrzymać Zakład, za przeszkolenie wszystkich
wskazanych w ust. 2 stażystów wynosi ….. zł (słownie:………)
Środki finansowe zostaną przekazane po zakończeniu każdego z etapów, o których mowa
w § 2 ust. 3, po otrzymaniu od Zakładu faktur wraz z załączoną imienną listą przeszkolonych
stażystów sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz po przekazaniu
przez Ministra Zdrowia, na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, środków na finansowanie w 2020 r. staży
podyplomowych.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Zakładu wskazane na fakturze, o której
mowa w ust. 4, po zaakceptowaniu imiennej listy przeszkolonych stażystów, w terminie 14 dni
od daty złożenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, nie później niż 31 grudnia 2020 r.
Zakład zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji i przedłożenia Marszałkowi
dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości rozliczenia kosztów związanych
z przeprowadzonym szkoleniem.

§ 4.
1. Marszałek zastrzega sobie prawo kontroli Zakładu w zakresie realizacji umowy,
tj. przeprowadzania kontroli prowadzonych szkoleń oraz wglądu do dokumentacji dotyczącej
przeprowadzonych szkoleń i osób w nich uczestniczących, zarówno w trakcie trwania
szkolenia jak i po jego zakończeniu.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na zasadach określonych w Regulaminie
kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 11/13/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia
2019 r. w sprawie „Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego”
oraz „Regulaminu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów
prawa”.
§ 5.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy, Marszałek zaleca
Zakładowi ich usunięcie w wyznaczonym terminie, a w razie rażących uchybień
lub nie zastosowania się do zaleceń, Marszałek może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji gdy Zakład nie otrzymał od Marszałka żadnych
środków, Zakładowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy. W przypadku
natomiast rozwiązania umowy po otrzymaniu przez Zakład zapłaty za realizację etapu
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szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, Zakład jest zobowiązany do zwrotu wszystkich
uzyskanych środków z tytułu realizacji umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zrealizowaniu umowy, Marszałek może żądać
zwrotu środków w wysokości odpowiadającej stwierdzonym uchybieniom, w terminie 7 dni
od dnia wezwania do zwrotu środków na konto bieżące Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
PKO BP S.A. IX O/Warszawa nr 62 1020 1026 0000 1202 0145 0352
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zakład zobowiązany jest do zapłaty kary umownej
w wysokości 20% środków, jakie zobowiązany jest zwrócić, w terminie 14 dni od dnia wezwania
do jej zapłaty.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w zwrocie środków, Zakład zapłaci odsetki w wysokości
naliczonej jak za zaległości podatkowe.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Marszałek
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zakład może żądać wyłącznie środków finansowych
należnych z tytułu wykonanej części umowy.
§ 6.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do 30 listopada 2020 r.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 7.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek
z postanowieniami niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej
renegocjacji pod kątem dostosowania umowy do nowych okoliczności.

§ 8.
1. Strony oświadczają, że w ramach realizacji niniejszej umowy, wspólnie realizują obowiązki
Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej zwanego RODO.
2. Strony oświadczają, że zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki techniczne i organizacyjne,
mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO
oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, w szczególności strony
zobowiązują się:
1) przetwarzać przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, przepisami RODO
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2) powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób
naruszyć bezpieczeństwo danych osobowych albo narazić drugą stronę na
odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną;
3) zapewnić, że dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy
lub współpracownicy, którzy otrzymali upoważnienie i polecenie do przetwarzania tych
danych.
3. Każda ze stron przetwarza dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej umowy
lub w związku z jej realizacją.
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4. Zakres odpowiedzialności (w tym za realizację praw przysługujących osobie, której dane
dotyczą) Marszałka z tytułu współadministrowania danymi obejmuje wyłącznie dane osobowe
przekazane przez Zakład prowadzący szkolenie niezbędne do prawidłowego wykonania i
rozliczenia niniejszej umowy. Wszelkie dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres
powinny być zanimizowane przed ich przekazaniem.
5. Zakres odpowiedzialności (w tym za realizację praw przysługujących osobie, której dane
dotyczą) Zakładu prowadzącego szkolenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w
pozostałym zakresie wynikającym z niniejszej umowy, w tym również danych pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przekazywanych celem
jej prawidłowego wykonania i rozliczenia.
6. Zakres odpowiedzialności Zakładu prowadzącego szkolenie z tytułu współadministrowania
danymi obejmuje – w razie konieczności – realizację obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 13 i 14 RODO.
7. W ramach obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6, Strona realizująca
ten obowiązek przekazuje osobom, których dane dotyczą informacje o poczynionych
ustaleniach dotyczących ich danych pomiędzy Stronami.
8. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających ze współadministrowania danymi osobowymi,
żadnej ze Stron nie przysługuje wynagrodzenie.
9. Każda ze stron pokrywa własne koszty i wydatki związane z prawidłowym administrowaniem
danymi osobowymi.
10. Każda ze Stron odpowiada we własnym zakresie odpowiedzialności za działania i zaniechania
osób, przy pomocy których będzie przetwarzała udostępnione dane osobowe (w tym
Podmiotów Przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne.
11. Każda Strona odpowiada we własnym zakresie odpowiedzialności za szkody spowodowane
swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada
bezpośrednio na Administratora.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 t. j.),
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295
t. j.),
5) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 514 t. j.),
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.).
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Marszałka, jeden
dla Zakładu.
Marszałek

Zakład

www.mazovia.pl
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