
 

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego  

oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

MODYFIKACJA_19.07.2018 

 

Umowa nr…………….. 

 

Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu realizowanego przez Akademię 

Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk: „Poprawa jakości kształcenia na 

kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” 

 

 

Zawarta dnia ……………….. 2018 roku, zwana dalej „umową” pomiędzy: 

Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą i adresem w miejscowości Słupsku 76-200,  

ul. Arciszewskiego 22A. NIP 8391028460, którą reprezentuje: 

Dr hab. inż., Zbigniew Osadowski, prof. AP – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

zwany dalej „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...,  

reprezentowanym przez  

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia  

dla nauczycieli akademickich /studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku Katedry Pielęgniarstwa 

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie 

programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 

w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020.  

 

§ 2 

 

1. Liczba osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu: ………………………………….. 

2. Podstawą przyjęcia uczestników na szkolenie, o którym mowa w § 1 jest imienny wykaz osób, 

sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 5 dni 

przed datą rozpoczęcia szkolenia.  

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie od ………………........ 

do ………………….. 

4. Miejsce wykonania zamówienia: ……………………………………………………… 

5. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważniona jest 

osoba: 
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 ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ze strony Wykonawcy: ……………………….…………………............................................................................ 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada (w przypadku podwykonawcy, że podwykonawca 

posiada) wszelkie niezbędne uprawnienia i kompetencje do zrealizowania zadania oraz kadrę 

o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.  

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 

zadaniem, w tym do dokumentów finansowych. 

 

§ 4 

 

1. Cena za przedmiot zamówienia: …………….………………………………………………………  

(słownie) ……………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi Zamawiający będzie zobowiązany uiścić w terminie 14 

dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT. 

3. Zamawiający potwierdza na fakturze wykonanie usługi zgodne z umową. Brak potwierdzenia 

równoznaczny jest z wstrzymaniem płatności faktury bez odsetek. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedłożoną ofertą 

2. wykonania szkolenia zgodnie z programem przedłożonym do akceptacji Zamawiającego, co 

najmniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Program powinien zawierać cele 

szkolenia w formie opisu efektów uczenia się uczestnika. Cele powinny być sformułowane 

w sposób mierzalny, m.in. odnosić się do faktu nabycia przez uczestników kwalifikacji/ 

uzyskania kompetencji  

3. zapewnienia sali oraz wymaganego sprzętu/oprogramowania odpowiadającego 

wymaganiom szkolenia 

4. zapewnienia uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie 

elektronicznej lub wydruku - jednego kompletu materiałów dla każdego uczestnika szkolenia 

oraz jednego kompletu do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego 

5. wydania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów potwierdzających jego ukończenie, 

sporządza go w dwóch kopiach, z czego pierwsza należy do uczestnika szkolenia, zaś drugą 

przekazuje Zamawiającemu wraz z listą podpisania odbioru certyfikatu przez uczestników, 

jako dowód ukończenia szkolenia. 

6. przekazania w ciągu 5 dni po ukończeniu szkolenia:  

 imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, 

 imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia (jeśli dotyczy), 
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 potwierdzenie podpisem uczestników listy obecności 

 potwierdzenie podpisem uczestników odbioru materiałów szkoleniowych, 

 potwierdzenie podpisem uczestników odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia. 

7. podjęcia następujących działań zmierzających do promocji Unii Europejskiej: 

 umieszczenia  zestawu logo: znaki Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, znak 

Rzeczpospolita Polska oraz znak Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz  

informacja o dofinansowaniu: projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, w szczególności na materiałach szkoleniowych i dokumentach potwierdzających 

ukończenie szkolenia 

 informowaniu uczestników o finansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje teoretyczne oraz praktyczne, które 

umożliwią mu realizowanie przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowiązuje się, że przedmiot 

umowy wykona z należytym profesjonalizmem oraz starannością przy tego typu usługach.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale następujących 

trenerów/instruktorów symulacji medycznych 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

Ewentualna zmiana trenerów/instruktorów może nastąpić tylko za uzyskaniem pisemnej zgody 

u Zamawiającego, pod warunkiem, że osoba zastępująca  spełnia warunki udziału 

w postępowaniu dot. osób opisane w pkt IV  ogłoszenia Zamawiający ma prawo, w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia,  do dokonywania bieżącej oceny sposobu realizacji zadania 

przez Wykonawcę, a tym samym zgłaszania do niego wiążących uwag. 

3. Wykonawca ma obowiązek sporządzać listę obecności uczestników z każdego dnia szkolenia 

z informacjami: data, godzina, nazwisko oraz sporządzać dokumentację fotograficzną 

z odbycia szkolenia. 

4. W przypadku absencji uczestnika szkolenia, ale tylko w przypadku zdarzeń losowych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia danej osoby z zakresu opuszczonych zajęć. 

 

§ 7 (o ile dotyczy) 

 

1. Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim – podmiotom, 

w zakresie jaki wynika z treści złożonej oferty, bez naruszenia swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego 

zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podmiotów. 

2. Realizacja umowy przez podmioty nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności lub 

obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.  

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, jak za działania własne.  

4. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę 

następujących oświadczeń, że:  
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 ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za czynności wykonywane na rzecz 

Zamawiającego,  

 jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych podwykonawców 
związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

1. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 
przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, w zakresie i celu 
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
o ochronie danych osobowych, a w szczególności przepisów 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, str. 1) zwanych dalej „RODO”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione 
do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy 
danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po ustaniu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie oraz w obowiązujących 
przepisach prawa, w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

5. Wykonawca oświadcza również, że wszelkie dane oraz informacje, w tym informacje 
techniczne, technologiczne, handlowe i prawne, w których posiadanie wejdzie wskutek zawarcia 
i realizacji niniejszej umowy, mają charakter poufny i zobowiązuje się ich nie ujawniać (klauzula 
poufności). 

6. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji szkoleń do przekazania 
Zamawiającemu oświadczeń o dochowaniu poufności danych złożonych przez wyznaczonych 
przez Wykonawcę osób zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody 
wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, jak również naruszeniem 
przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 6 powyżej. 

 

§ 9 

 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

3. Zakazuje się zmian umowy pod względem treści zawartych o ofercie, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych 
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okoliczności w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP, lub z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP. Lub jedna 

z niżej podanych okoliczności: 

- ustalony termin zakończenia przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku 

przestojów i opóźnień Zamawiającego, działania siły wyższej, ujawnienia w trakcie realizacji 

umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno – prawnych. 

4. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie jej postanowień w następujących przypadkach: 

 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia 

w ustalonym terminie, – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany 

w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia 

terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności 

usługi nie mogły być wykonywane 

 zmiany osoby prowadzącej szkolenie z przyczyn, których nie można było przewidzieć, pod 

warunkiem, że nowa osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia wymagania opisane 

w warunkach udziału w postępowaniu  dot. osób   na podstawie, których zostało 

rozstrzygnięte ogłoszenie 

 ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile 

okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała. 

5. Zmiany mogą nastąpić w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania stron i muszą 

zostać pisemnie dokonane w niniejszej umowie. 

 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1  

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  

5. Kara umowna będzie płatna w terminie do 14 dni od daty wezwania do zapłaty. 

 

§ 11 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy tylko w przypadkach przewidzianych we 

właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

2.  Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu tylko w następujących 

wypadkach: 

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub publicznemu  

- otwarcia likwidacji Wykonawcy  

- zajęcia majątku Wykonawcy  

- nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji przedmiotu zamówienia, mimo pisemnego 

ponaglenia Zamawiającego  

- w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę, któregokolwiek z postanowień 

niniejszej umowy, w szczególności prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków 

lub podanie nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych przez Wykonawcę kwalifikacji 

zawodowych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku kiedy Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku, mimo dodatkowego pisemnego wezwania do 

zapłaty w terminie jednego miesiąca od upływu daty terminu zapłaty, określonego 

w niniejszej umowie. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i  prawne. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 

odstąpienia. Pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar umownych i prawa żądania 

odszkodowania za nienależyty wykonywanie umowy. 

 

§ 12 

 

Integralną cześć umowy stanowi Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami z dnia….. 

 

§ 13 

 

 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie były w stanie rozwiązać 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na 

piśmie, pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

 

 

 

……………………………….       …………………………… 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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1. załącznik nr 1   - oświadczenie o dochowaniu poufności 

 

 

 

 

Akademia Pomorska w Słupsku                                                                 Załącznik nr ….. do umowy 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 
 
 
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz „Polityką 
Bezpieczeństwa Informacji (PBI) i Instrukcją Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w zakresie 
danych osobowych Akademii Pomorskiej w Słupsku” 
 
Zobowiązuje się do: 

 zachowania w tajemnicy wszystkich danych do których mam lub będę mieć dostęp, 
w szczególności danych osobowych, w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez 

Zleceniodawcę, 

 niewykorzystywania żadnych danych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych 
zadań przez Zleceniodawcę, 

 zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszystkich danych, 

 ochrony wszystkich danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 
utratą, modyfikacją danych, nieuprawnionym ujawnieniem danych, nieuprawnionym dostępem 
do danych oraz przetwarzaniem, 

 przetwarzania wszystkich danych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych 
przez Zleceniodawcę zleceniach. 
 
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Zleceniodawcę 
za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
 
Słupsk, dnia ………………..                                              ………………………..………………….. 

(czytelny podpis) 

 


