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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

 

 

Umowa nr ……. /2019 (wzór) 

na opracowanie programu szkolenia dla fizjoterapeutów  

 

zawarta w dniu ……… r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Krajową Izbą Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, 

NIP: 701 06 51 576, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

Pan Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zgodnie z uchwałą nr  10/I 

KZF/2016 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru 

Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz 

uchwałą nr 14/I KRF/2017 Krajowej rady Fizjoterapeutów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania 

innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu programu 
szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja 
w fizjoterapii neurologicznej, w związku z realizacją projektu pn. Podniesienie 
kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie 
ochrony zdrowia, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru 
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zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (dalej: Szkolenie). 

2. Szczegółowy program szkolenia będzie zgodny z Regulaminem konkursu pn. 
Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia 
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. 

3. Szczegółowy program szkolenia będzie sformułowany w języku efektów kształcenia, 
oraz będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji 
uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu.  

4. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych, zakres tematyczny wskazano 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do 
umowy. 
 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy oraz sposób wykonania i przyjęcia Zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia Zamawiającemu 
w wersji elektronicznej tj. w wersji edytowalnej na nośniku danych, w terminie 14 dni 
od dnia podpisania umowy programu szkolenia, dostosowanego do potrzeb grupy 
docelowej tj. fizjoterapeutów, zawierającego tematykę z zakresu badania, strategii 
terapii i dokumentacji w fizjoterapii neurologicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do przedmiotu zamówienia na 
każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
zgłaszane uwagi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy w sposób nienaruszający praw osób 
trzecich oraz zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad prawnych. 

4. Wykonawca ma obowiązek wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, na 
odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym i według aktualnego stanu prawnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania wszystkich materiałów, stanowiących 
Przedmiot Umowy, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Projektu. 
W/w Wytyczne są dostępne na stronie internetowej:  
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-
w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ 

6. Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa do 
umieszczania na materiałach innych treści, w tym oznakowania własnego, reklam 
własnych lub podmiotów trzecich. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania Przedmiotu Umowy przez osobę 
inną, niż wskazana w Formularzu ofertowym, złożonym przez Wykonawcę, 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

8. Gotowy utwór musi zawierać: 
a) szczegółowy program szkolenia składający się z co najmniej podstawowych 

zagadnień wskazanych przez Zamawiającego, 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/
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b) harmonogram zawierający informacje dotyczące podziału materiału 
szkoleniowego na poszczególne dni i godziny. 

c) zestaw pytań w formie testu, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 
teoretycznego oraz zestaw zadań, niezbędny do przeprowadzenia 
egzaminu praktycznego po ukończeniu szkolenia. 

9. W terminie 7 dni od dnia przekazania Zamówienia do akceptacji Zamawiający ma 
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności co do treści i formy, podając Wykonawcy termin dokonania poprawek 
nie dłuższy niż 4 dni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich 
zmian i poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie zastrzeżeń nastąpi 
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, wskazany w § 9 
ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania 
Przedmiotu Umowy zawierającego wskazane zmiany dokona akceptacji bądź 
ponownie zgłosi zastrzeżenia, na uwzględnienie których Wykonawca będzie miał 2 
dni i zobowiązuje się ich dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania złożonej przez Wykonawcę pracy 
recenzji przez wybranego przez Zamawiającego Recenzenta. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 11, nie zgłosi żadnych uwag, 
uznaje się, że przyjął Zamówienie bez zastrzeżeń. 

12. Przekazanie Przedmiotu umowy potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 6 do umowy. 

 

§ 3. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone w czasie 
autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
Umowy, który – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1191) – stanowić będzie Utwór. 

2. Wykonawca oświadcza, że Utwór będący Przedmiotem niniejszej Umowy, nie będzie 
naruszał praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz będzie samodzielnym 
i oryginalnym Utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez 
żadnych ograniczeń. 

4. Wykonawca, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, przenosi na rzecz 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu, wymienionego w § 1 
ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku braku podpisania ww. protokołu, prawa 
autorskie przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania mu przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, całość autorskich 
praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 
Utworem na terytorium Polski oraz poza jej granicami z prawem do wykonywania 
zależnych praw autorskich, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu 
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lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe 
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie do formatu, systemu lub standardu, 

c) użyczenie, najem lub dzierżawa, publiczne wykonanie, 
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a 
także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera, 
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
g) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w 
tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

h) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 
Utworu, 

i) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo 
do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo  

j) udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

k) przeniesienie własności egzemplarza Utworu, wykonanego przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na tworzenie opracowań (utworów 

zależnych), w szczególności do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w 
tym do wykorzystywania go w całości, części, jak również do łączenia go z innymi 
utworami (zamówieniami), jak również do rozpowszechniania i korzystania z 
opracowań Utworu oraz wykonywania pozostałych praw zależnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich, ograniczających Zamawiającemu wykonywanie nabytych na podstawie tej 
Umowy praw. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu osobistych 
praw autorskich, w szczególności w zakresie: autorstwa Utworu, nadzoru autorskiego, 
oznaczania Utworu nazwiskiem lub pseudonimem Wykonawcy albo udostępniania go 
anonimowo, nienaruszalności treści, formy oraz integralności Utworu. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

10. Z chwilą przekazania Utworu Zamawiającemu, nabywa on na własność nośnik/i, 
na którym/ch utrwalono Utwór. 

 
 
 
 
 

§ 4. 
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Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy, 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia, w tym za 
przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 3 
niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych 
Wykonawcy do Utworu. 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 
łącznej ………….. złotych brutto (słownie: ………………………….00/100) tj. ………….. złotych 
netto (słownie: ………………………….00/100). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez 
Wykonawcę rachunku/faktury, po stwierdzeniu wykonania Przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym 
(dane do faktury: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 
Warszawa, NIP: 701 06 51 576). 

3. Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury przez Wykonawcę. Płatność będzie 
realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Dniem zapłaty będzie dzień wykonania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i posiada  
numer  identyfikacji podatkowej NIP ………. Ponadto w przypadku, gdy jest czynnym 
podatnikiem podatku VAT zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w trakcie 
trwania niniejszej umowy o każdej zmianie statusu podatnika podatku VAT, 
w szczególności w momencie wystawiania faktur VAT (jeśli dotyczy). 

6. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z realizacją projektu „Podniesienie 
kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie 
ochrony zdrowia”. 

§ 6. 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne Zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Przedmiot Umowy będzie wolny od 
wad fizycznych i prawnych. Ponadto oświadcza, że rozporządzanie Utworem nie 
narusza praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 

2. Jeżeli po odebraniu Przedmiotu Umowy okaże się, iż ma on wady fizyczne, prawne lub 
nastąpiły inne okoliczności, uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Umowy 
i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, zobowiązany jest do 
dostarczenia innej wersji Przedmiotu Umowy, wolnej od wad, spełniającej wymagania 
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określone w niniejszej Umowie oraz naprawienia szkód, powstałych z tego tytułu po 
stronie Zamawiającego.  

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich, dotyczących 
Przedmiotu Umowy, w szczególności roszczeń, związanych z naruszeniem 
jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 
z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: 
a) podjęcie działań, mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem 

związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, 
a w razie braku takiej możliwości – wystąpienie z interwencją uboczną po stronie 
Wykonawcy; 

b) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego 
prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego 
ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym 
także zapłacenie zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów 
procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa 
procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia 
tych kwot przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od Zamawiającego przez 
osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Zamawiającego kwoty wraz z kosztami celowej 
egzekucji, a ponadto zwrócenia Zamawiającemu także zapłaconych przez niego 
kosztów doradztwa prawnego, z którego skorzystał w związku z wystąpieniem 
osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym, na rzecz Zamawiającego 
od osoby trzeciej, zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. 

§ 7. 

Odpowiedzialność za szkodę 

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę, powstałe na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności powstałe 
lub mogące powstać na skutek naruszenia majątkowych lub osobistych praw 
autorskich osób trzecich, odpowiedzialność ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem 
postanowień poniższych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zrekompensowania Zamawiającemu 
kosztów i szkód poniesionych w ramach realizacji obowiązku naprawienia szkód, 
wyrządzonych osobom trzecim, o których mowa powyżej, jak również do zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów z uwagi na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła do Zamawiającego z żądaniem 
naprawienia szkody powstałej na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 
powyżej, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o tym fakcie 
niezwłocznie, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 
z odpowiedzialności za te szkody. 

§ 8. 

Skutki niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy 
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1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonywania Umowy 
przez Wykonawcę niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, bądź też 
rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w tym naruszenia § 2 
ust. 7 Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 30 dni 
kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę do odstąpienia. 
Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy (odnośnie do każdego terminu 
wskazanego w umowie), Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo do naliczenia tej kary, w odniesieniu do uchybienia każdemu terminowi, 
wynikającemu z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, a innego, niż 
określony w ust. 2, w szczególności naruszenia § 2 ust. 7 Umowy, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek nienależytego 
wykonywania Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w szczególności z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają kumulacji. 
6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

naliczonych kar umownych aż do pokrycia w pełni szkody. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Na potrzeby Umowy, Strony podają następujące dane kontaktowe, na które będą 
dokonywane stosowne zawiadomienia: 
a) Zamawiający:  

adres:  
telefon kontaktowy:  
adres e-mail: 
osoba wskazana do kontaktu: 

b) Wykonawca:  
adres:  
telefon kontaktowy:   
adres e-mail:   
osoba wskazana do kontaktu: 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy powszechnie 
obowiązujące.  

3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, będzie rozpoznawał sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

6. Integralną część Umowy stanowi: 
Załącznik nr 1 – Uchwała nr  10/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 

28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady 
Fizjoterapeutów 

Załącznik nr 2 – Uchwała nr 14/I KRF/2017 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 28 

lutego 2017 r. w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, 

składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności 

prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów 

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Wykonawcy 
Załącznik nr 5 – Dokument rejestrowy Wykonawcy (jeśli dotyczy) 
Załącznik nr 6 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu szkolenia dla 

fizjoterapeutów  pn. Badanie, strategie terapii fizjoterapeutyczne i dokumentacja 

w fizjoterapii neurologicznej w ramach projektu  Podniesienie kompetencji zawodowych 

fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.  

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 
 
Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: 24 lub 26 
Czas szkolenia –  40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin 

Podstawowe zagadnienia zawierające proponowany przez Zamawiającego podział 
godzinowy*: 
1. znaczenie wywiadu w fizjoterapii neurologicznej, czerwone flagi przeciwwskazania do 

fizjoterapii, praktyczne przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną 
prezentacją tzw. Czerwonych Flag w fizjoterapii neurologicznej (4 godz. teorii i 4 godz. 
praktyki), 

2. badanie i testy w fizjoterapii neurologicznej na poziomie aktywności, uczestnictwa, 
struktury i funkcji ciała, praktyczne wykonanie testów na poziomie ograniczonej 
aktywności u pacjentów ortopedycznych oraz praktyczne wykonanie badania 
różnicowego na poziomie funkcji i struktury ciała pacjenta neurologicznego (8 godz. 
praktyki), 

3. omówienie strategii terapii wiotkości, nauczanie praktyczne technik 
fizjoterapeutycznych mających na celu podniesienie napięcia mięśniowego np. u 
pacjenta po urazie splotu barkowego, wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF, 
Core stability i innych (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki), 

4. omówienie strategii terapii spastyczności, nauczanie praktyczne technik 
fizjoterapeutycznych mających na celu obniżenie napięcia mięśniowego np. u pacjenta 
po udarze mózgu SM, urazie czaszkowo-mózgowym, techniki z  koncepcji Bobath, PNF, 
Vojta (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki), 

5. zaburzenia równowagi, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych np. u 
pacjenta po udarze mózgu SM, urazie czaszkowo-mózgowym, operacji guza mózgu, 
wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF, Vojta i innych programów treningu 
równowagi jak np. Otago (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki), 

6. zasady współpracy w zespole – lekarz neurolog, logopeda, nauczanie praktyczne roli 
fizjoterapeuty w zespole specjalistów, nauczanie zasad komunikacji i współpracy oraz 
akceptacji swoich kompetencji  (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki), 

7. objawy towarzyszące: Afazja, Apraksja, zaniedbywanie połowicze itp., nauczanie 
praktyczne technik fizjoterapeutycznych mających na celu stymulację mięśni 
mimicznych, języka, oddechowych, wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF, 
Vojta i innych (1 godz. teorii, 2 godz. praktyki), 

8. egzamin (teoretyczny zdawany w formie testu oraz egzamin praktyczny). 
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*Podział godzinowy może ulec modyfikacji za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem 

zachowania minimum 50% zajęć praktycznych. 
 
Program szkolenia musi być zgodny z programem polityki zdrowotnej Program Profilaktyki i 
Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. 
Program szkolenia musi być zgodny z Regulaminem konkursu pn. Doskonalenie zawodowe 
pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych 
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
Szczegółowy program szkolenia będzie przewidywał co najmniej 50% godzin dydaktycznych 
w formie praktycznej. 
Sformułowany będzie w języku efektów kształcenia, oraz będzie przewidywał 
przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez 
uczestników projektu zgodnie z Regulaminem konkursu tj. 
Efekty kształcenia (efekty uczenia się): 
1. Wiedza z zakresu nowoczesnych metod usprawniania pacjenta neurologicznego, badanie 

oraz diagnostyka funkcjonalna pacjenta neurologicznego,  
2. przeprowadzenie wywiadu i badanie fizjoterapeutyczne pacjenta w wybranych chorobach 

neurologicznych,  
3. planowanie postępowania usprawniającego pacjenta neurologicznego,  
4. monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii wg wytycznych danej metody 

specjalnej,  
5. analiza stanu funkcjonalnego pacjenta neurologicznego w celu doboru optymalnych 

działań fizjoterapeutycznych. 
Wykonawca ma prawo do rozszerzenia efektów kształcenia przy jednoczesnym rozszerzeniu 
programu szkolenia pod warunkiem zgodności z Regulaminem konkursu. 
Ocena: 
Przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu 
wsparcia udzielanego danej osobie. 
Porównanie: 
Porównanie uzyskanych wyników (ocena) z przyjętymi wymaganiami dot. efektów uczenia się 
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROGRAMU SZKOLENIA 

Gotowy utwór musi zawierać: 
1. Szczegółowy program szkolenia składający się z co najmniej podstawowych zagadnień 

wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Harmonogram zawierający informacje dotyczące podziału materiału szkoleniowego na 

poszczególne dni i godziny. 
3. Zestaw pytań w formie testu, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego 

oraz zestaw zadań, niezbędny do przeprowadzenia egzaminu praktycznego po 
ukończeniu szkolenia. 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy usługi  

„Opracowanie programu szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja 

w fizjoterapii neurologicznej” 

 

1. Sporządzony dnia ……………………………… w ……………………………………………………………….….. 

2. Miejsce realizacji usługi …………………………………………………………………………………………….… 

3. Termin realizacji usługi ……………………………………………………………………………………………….. 

4. Zamawiający dokonuje odbioru usługi objętej umową nr …………………………………………… 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

i stwierdza, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem i w terminie 

określonym w umowie. 

5. Zamawiający dokonuje odbioru usługi objętej umową nr ………………………………….………… 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………… 

z następującymi uwagami/zastrzeżeniami ……………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. W związku z uwagami/zastrzeżeniami, o których mowa w pkt 5 protokołu, Strony 

ustaliły co następuje: ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Dokumenty przekazane Zamawiającemu związane z wykonanym zamówieniem: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zamawiający:                  Wykonawca: 

 

…………………………………………………………..  ……………………………………………………………… 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

 

 Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 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 dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów, 

z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, e-mail: biuro@kif.info.pl, tel. 

(+48) 22 230 23 80 (adres korespondencyjny: pl. Małachowskiego 2, 00-066 

Warszawa); 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów – 

Katarzyna Pisarzewska, adres poczty elektronicznej: iod@kif.info.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przeprowadzeniem rozeznania rynku, którego przedmiotem jest 

Opracowanie programu szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i 

dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.  

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu zapisy zawarte w Umowie o dofinansowanie projektu w 

ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 (Umowa nr 

POWR.05.04.00-00-0132/18-00).  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rozeznaniu rynku 

zgodnie z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia 

publicznego w ramach Projektu pn. „Podniesienie kompetencji fizjoterapeutów 

zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji, 

jej rozliczenia a także przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

7. Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów 

dostarczających administratorowi niezbędne do funkcjonowania usługi. Do nich 

zaliczyć mogą się m.in. dostawcy usług informatycznych bądź firmy zajmujące się 

zewnętrznym doradztwem. Pani/Pana mogą być przekazywane poza Europejski 

mailto:biuro@kif.info.pl
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Obszar Gospodarczy, jednakże każdorazowo z zachowaniem wymogów wynikających 

z przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą 

standardowe klauzule umowne.  

8. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, 

która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

9. Posiada Pan/Pani : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10. Nie przysługuje Panu/Pani: 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Jeżeli Krajowa Izba Fizjoterapeutów uzna to za konieczne, ma prawo żądać 

udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o 

informacje ze źródeł otwartych. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 


