
 
Załącznik nr 7 

K-ZP.251.B.12.2021 
UMOWA NR ……….  

zawarta dnia ……..………..2021 r. w Chełmie 

pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 5632077608, 

REGON: 110607010, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:   mgr Jacka Kosińskiego - 

Kanclerza,  

a: 

..........................................................................  zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez  

………………….. 

a łącznie zwanych „Stronami”. 

 

 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 121/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 grudnia 

2020 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zgodnie z  zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pt. „Nowa jakość 

kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa szkoleniowa dla personelu MCSM oraz pracowników 

dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w MCSM. 

2. ais przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach  nr 1A i 1B do Umowy. 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 

praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” dofinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V 

Wsparcie dla obszaru zdrowia. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, 

z przyczyn których nie był w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a 

nadto nie powstałych z winy Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykorzystania 

pełnej kwoty umowy. 

 

§ 2  

Termin i miejsce  realizacji umowy    

 

1. Termin realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem:  

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

§ 3  

Wynagrodzenie za wykonanie umowy   

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne 

w wysokość brutto……………………………...……………zł (słownie:…...…………………….). 

Stawka zwolniona z podatku VAT na podstawie § 43 ust.1 pkt. 29 lit. C Ustawy z dnia 

11.03.2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 

2. Faktura  wystawiona będzie po zakończeniu każdego szkolenia, na podstawie list obecności 

zgodnie z wyceną określoną w druku oferta. Wynagrodzenie wypłacone będzie w oparciu o cenę 

jednostkową za przeszkolenie 1 osoby oraz faktyczną liczbę osób uczestniczących w zajęciach 

 w danej edycji. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie odbycia się zajęć z powodu absencji 

uczestników szkolenia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty  jakie powstaną w związku 

 z wykonaniem Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

5. Zapłata za faktury lub faktury częściowe zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem 

bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie … dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego  faktury wystawionej zgodnie z ust.2. 

6. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

7. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami 
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umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty korygującej, tym samym termin 

płatności zostanie odpowiednio przesunięty.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury, Wykonawca może naliczyć odsetki  

ustawowe za opóźnienie. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z realizacji niniejszej umowy. 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom z zastrzeżeniem zapisu  

§ 10 ust. 1 

12. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 4  

Oświadczenia stron 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy ze szczególną starannością, 

przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych norm, przy uwzględnieniu 

specyfiki działania Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią akredytację, wiedzę, umiejętności i uprawnienia 

konieczne dla prawidłowego wykonywania Umowy. 

3.  Wykonawca zapewni kadrę prowadzącą zajęcia, gwarantującą odpowiedni poziom merytoryczny 

szkolenia. 

§ 5  

Obowiązki Wykonawcy   

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Organizacji i realizacji szkoleń dla liczby osób, wskazanych w Załączniku 1A i 1B. 

2) Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami i standardami prowadzenia szkoleń.  

3) Wydanie certyfikatu lub zaświadczenia o odbyciu kursu. 

4) Prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 

5) Przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań. Dokumentacja   

sprawozdawcza składa się z protokołu, faktury VAT/rachunku, listy obecności uczestników 

biorących udział w szkoleniach . 



 
Załącznik nr 7 

K-ZP.251.B.12.2021 
6) Informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7) Przygotowania dokumentacji szkoleniowej na wzorach podanych przez Zamawiającego.  

8) Na materiałach szkoleniowych oraz zaświadczeniach powinna znaleźć się informacja, iż szkolenie 

jest współfinansowane z Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi na dzień przeprowadzania 

szkolenia wytycznymi oraz zasadami promocji Projektu. Stosowne logotypy mailowo przekaże 

Zamawiający po zawarciu umowy. 

9) Dokumentacja musi obejmować:       

a)  Harmonogram szkolenia 

          b) Program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem    

czasowym, metody szkoleniowe); 

c)  Listy obecności;  

d)  Dzienniki zajęć. 

 2.  Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: …………… Tel. …………………., e-mail …………………….. 

b) ze strony Wykonawcy: ………………… 

Tel. …………………., e-mail …………………….. 

3.  Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie poprzez 

pisemne   zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

4.  Zastrzega się, że zmiany w harmonogramie szkoleń mogą być wprowadzane w formie 

korespondencji mailowej. Zmiany terminów szkolenia w harmonogramie nie wymagają aneksu 

do umowy, a jedynie obopólnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 

przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Nowa osoba musi wykazać, że posiada te same kwalifikacje opisane w Ogłoszeniu 

o zamówieniu. Zmiana osoby nie wymaga aneksu do umowy.  

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonywania 

niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez 

Zamawiającego przeprowadzenie w każdym czasie kontroli realizacji zajęć, w tym  

w szczególności ich przebiegu, treści, wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz 
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prowadzenia wizyt monitorujących. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom 

wskazanym przez Zamawiającego, wykonania zdjęć dla celów promocji Projektu. 

7.  W przypadku, gdyby w ramach realizacji niniejszego zamówienia powstały materiały noszące cechy 

utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, całości autorskich praw majątkowych do wytworzonych utworów. 

8.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych , o których mowa w ust.7 obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) utrwalenia i zwielokrotniania w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym m.in. 

drukarską, reprograficzną, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 

do ilości i wielkości nakładu,  

b) wprowadzania do pamięci komputera, 

c) wprowadzania do obrotu, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w całości lub we fragmentach za pomocą wizji i fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej ze stacji naziemnej lub za pośrednictwem satelity, 

wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie 

przez siebie wybranym:  

              - sieć – zwłaszcza strony internetowe Zamawiającego,  

             - prasa,  

             - czasopisma i publicystyka dotycząca Zamawiającego,  

e) udzielania licencji na wykorzystanie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  ze zm.),  

 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich (w tym autorskich praw majątkowych),  

a przekazane Zamawiającemu materiały będą wolne od obciążeń prawami tych osób. 

 

§ 6  

Dane osobowe 

1. W zakresie ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679.  Wykonawca działając w ramach niniejszej umowy, a tym samym 
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przetwarzając dane osobowe zobowiązuje się do ich ochrony, zachowania poufności, a w szczególności 

staranności w zabezpieczeniu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem   

z naruszeniem przepisów ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Zamawiający powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. 

3. Wykonawca będzie informował o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub o 

ich niewłaściwym użyciu w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia. 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawie 

dotyczącej ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, 

urzędami państwowymi, policją lub sądem. 

5.  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w miejscach gdzie przetwarzane 

są powierzone dane osobowe. 

6.  Wykonawca jest zobowiązany do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

upoważnienia Wykonawca otrzyma od zamawiającego upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych uczestników szkoleń. 

 

§ 7  

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji umowy. 

 

§ 8  

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne. 

2. Wysokość kar umownych z tytułu zerwania umowy przez Wykonawcę, niewykonania lub 

nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę, lub rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ustala się na 15% wartości 

brutto umowy. 

3.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność 

osoby prowadzącej zajęcia w wysokości 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę dydaktyczną 

nieobecności. 
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4.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w stosunku 

 do terminu realizacji umowy, określonego w par. 2 ust. 2 umowy lub jakiegokolwiek innego terminu 

realizacji obowiązków Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy, w tym  

z harmonogramu, w wysokości 40,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne wynikające z umowy, na zasadach ogólnych. 

6. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań w ramach umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły 

Wyższej.  

7. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą 

Strony i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej 

staranności. 

8. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się nie dotrzymania zobowiązań przez kontrahenta Wykonawcy. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności „Siły Wyższej”, Strona, która powołuje się na te okoliczności, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

 

§ 9  

Odstąpienie od Umowy 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) Wykonawca nie usunął wady przedmiotu umowy w terminie, wskazanym przez 

Zamawiającego  pomimo ponaglenia ze strony Zamawiającego, 

b)  Wykonawca nie przystąpił do realizacji Zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

rozpoczął ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

c)  Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

d)  brak współpracy Wykonawcy z Zamawiającym albo brak wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków z Umowy lub umowy powierzenia danych osobowych pomimo wezwania 

Zamawiającego do należytego wykonywania obowiązków, 

e)  uporczywe zachowanie Wykonawcy, utrudniające należyte wykonywanie Umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania umowy, 

f)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 
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lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w szczególności, gdy Zamawiający utraci 

dofinansowanie na realizację Zamówienia, 

g)  utraty zaufania Zamawiającego do Wykonawcy wskutek rażącego naruszania przez 

Wykonawcy postanowień umowy, w tym naruszeń stanowiących podstawę naliczania kar 

umownych, 

h) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania  

na podstawie postanowień Ogłoszenia o zamówieniu albo wprowadził Zamawiającego  

w błąd, 

i)  w wyniku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Zamówienia jego wykonanie stało się dla 

Zamawiającego zbędne. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem 

nieważności w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia informacji o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w ust.1 

 

§ 10  

Zmiany Umowy 

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

1) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, 

podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) W zakresie przedmiotu zamówienia - zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia  

w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Stron. 

3) Wystąpienia sytuacji powodujących konieczność zmiany terminu realizacji umowy wywołaną 

zmianami organizacyjnymi Zamawiającego albo niezawinionymi okolicznościami, leżącymi  

po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.. 
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2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony umowy zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed 

sądem powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego.. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Integralną częścią umowy są:  

- Załączniki nr 1A i 1B Opis przedmiotu zamówienia; 

- Załącznik nr 2 wzór umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

 

          

             ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

 


