
 

 

Załącznik nr 2 do IWZ 

 

UMOWA NR ……/KZp/20 

zawarta w Łomży w dniu  ……………2020 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą przy  

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża,  

NIP 718-19-47-148, REGON 451202740 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

………………………………………………………, 

a  

………………………………………. z siedzibą ……………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w …………………., …….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………, 

NIP ………………….., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

………………..……………………… 

Została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania  

i przeprowadzenia szkoleń - kursów specjalistycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II 

stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły informatyki i przedsiębiorczości w 

Łomży:  

a) Kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgnia-

rek i położnych- dwie edycje po 20 osób,  

b) Kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-

nego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych – trzy edycje po 20 osób,  

c) Kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek – trzy edycje po 20 osób 



 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z najwyższą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość  

i terminowość wykonania umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji jest w pełni uprawniony do realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1.  

4. Umowa realizowana jest w ramach realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży projektu pn. „KPK III REG- Zintegrowany Program Kształcenia w 

PWSIiP w Łomży etap III” nr POWR.03.05.00-00-ZR46/18 współfinansowanego przez Unię Euro-

pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-

dza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych 

§ 2 
1. Wykonawca odpowiedzialny za realizację szkolenia jest zobowiązany do: 

a) przeprowadzenia kursu zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, rozporządze-

niem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz 

programem kursu specjalistycznego, 

b) rejestracji w SMK oraz prowadzenia rejestracji, kwalifikacji, prowadzenia karty kursu specja-

listycznego uczestników szkolenia w SMK,  

a) zgłoszenia i rejestracji w SMK kierownika kursu specjalistycznego, 

b) zgłoszenia harmonogramu szkolenia do akceptacji przez CKPPiP w SMK. 

 Zaplanowany harmonogram kursu specjalistycznego Wykonawca przedstawia do informacji 

Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed planowym rozpoczęciem szkolenia. Harmonogram 

nie może kolidować z planem zajęć studentów określonym prze uczelnię.  

2. Kursy specjalistyczne będą realizowane zgodnie z obowiązującym programem kursu specjali-

stycznego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia i dostępnego na stronie internetowej CKPPiP 

w Warszawie (www.ckppip.edu.pl). 

3. Zamawiający udostępni bezpłatne sale wykładowe wraz ze sprzętem multimedialnym do popro-

wadzenia zajęć obejmujących wykłady, seminaria i ćwiczenia. 

4. Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt i fantomy do realizacji programu kursu specjalistycz-

nego. 

5. Placówki stażowe w ramach kursu specjalistycznego zabezpiecza i opłaca Wykonawca.  

http://www.ckppip.edu.pl/


 

 

6. Liczebność grup stażowych musi być zgodny z programem kursu zatwierdzonego przez Ministra 

Zdrowia i opublikowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.  

7. Całość kursu specjalistycznego będzie realizowana w języku polskim. 

8. Wykonawca wystawienia każdemu uczestnikowi, po zdaniu egzaminu końcowego, zaświadczenie 

o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych (Dz.U.2016 poz.1761 z póź. zm.). 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię wszystkich wydanych zaświadczeń o ukończeniu 

kursu potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

10. Wykonawca udostępnienia uczestnikom materiały dydaktyczne na czas kursu. 

11. Do realizacji szkolenia Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach  

i doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami programu kursu specjalistycznego.  

12. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przebiegu kształcenia podyplo-

mowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, przez 

okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia i na wniosek Zamawiającego udostępni w celu kon-

troli i weryfikacji. 

14. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego bez uwag przez przed-

stawicieli stron.  

§ 3 

1. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację całości przedmiotu 

umowy kwotę:   

wartość brutto: ……………………………………………… zł   

słownie: …………………………………………………………. złotych brutto,  

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury/rachunku.  

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez przedstawicieli obu stron pro-

tokołu odbioru przedmiotu umowy.  

5. Przedstawicielem Zamawiającego jest p. ………………, przedstawicielem Wykonawcy jest p. 

………………………… 



 

 

6. Faktura/rachunek wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wy-

nika płatność oraz edycję kursu. Do faktury/rachunku należy dołączyć podpisany przez obie 

strony protokół odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 13.  

7. Zamawiający dopuszcza płatność częściowo w podziale na zrealizowane edycje. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-

400 Łomża.  

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fak-

turze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury/ra-

chunku w sposób niezgodny niniejszym paragrafem.  

§ 4 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia realizacji przedmiotu umowy.  

2. Szkolenie będzie realizowane w cyklu trzech edycji: 

a) I edycja kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i po-

łożnych, kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych, kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla 

pielęgniarek - w I półroczu 2021 roku 

b) II edycja kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i 

położnych, kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz-

nego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych, kursu specjalistycznego „Szczepienia 

ochronne” dla pielęgniarek - w I półroczu 2022 roku 

c) III edycja kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 

u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych, kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla 

pielęgniarek - w I półroczu 2023 roku 

3. Precyzyjny termin szkolenia zostanie określony przez Wykonawcę nie później niż 30 dni przed 

jego rozpoczęciem. 

 

 

 



 

 

§ 5 

1. W przypadku, gdyby w ramach wykonania przedmiotu umowy powstały utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory”), Zle-

ceniobiorca oświadcza, iż:   

1)    będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów oraz że prawa 

te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich,   

2)    Utwory nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątko-

wych.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca przenosi na Zle-

ceniodawcę autorskie prawa majątkowe do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

1)    zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką,   

2)    wprowadzania do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń, wprowadzania i wyko-

rzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach kompute-

rowych,   

3)    wystawiania i publikowania dowolną techniką,   

4)    wykorzystywania do realizacji prac, których dotyczy,    

5)    wykorzystywania przy wykonywaniu innych opracowań,   

6)    wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji projektowej do korzystania innym 

podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.   

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca przenosi również 

na Zleceniodawcę wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych 

do Utworów.   

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Zleceniodawcę oraz inne podmioty działające na zlecenie Zleceniodawcy 

zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji Utworów oraz do rozporzą-

dzania i korzystania przez Zleceniodawcę lub podmioty działające na zlecenie Zleceniodawcy z 

dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tych Utworów. Je-

żeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie 

do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej 



 

 

osoby i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niedocho-

dzenia od Zamawiającego prawa do nienaruszalności treści i formy do Utworów.   

5. Przejście na rzecz Zleceniodawcy praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na 

mocy umowy z dniem stworzenia Utworów.   

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca oświadcza, iż 

przenosi na Zleceniodawcę własność wszystkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone 

i przekazane Zleceniodawcy.  

7. Przeniesienie na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym pa-

ragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 4 powyżej, następuje bez ogra-

niczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i 

obszaru poza jej granicami)." 

§ 7 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń w 

zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie. 

2. Warunkiem powierzenia Wykonawcy danych osobowych Uczestnika warsztatów jest jego 

uprzednia pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych uczestników warsz-

tatów w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w 

związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych. 

5. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera odrębna umowa zawarta pomię-

dzy stronami, dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik 

Nr 3 do IWZ. 

§ 8 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w 

zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowy-

wanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. 



 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych 

przez Zmawiającego wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania danych wszelkie środki i 

zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, które są wymagane przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w 

związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1.1 za opóźnienie w rozpoczęciu warsztatów w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 

4 ust 1, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia,  

1.2 za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron  

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto, o 

której mowa w § 4 ust 1.  

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowią-

zany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia 

licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20% wartości 

przedmiotu umowy.  

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) Wyko-

nawcy wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od kar umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu wyna-

grodzenia.  

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych  

z zamówieniem publicznym przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy  

z Zamawiającym oraz do okazania oryginałów tych dokumentów w przypadku kontroli projektu przez 



 

 

organy do tego uprawnione. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zama-

wiający przewiduje dokonanie takich zmian w szczególności w razie:  

1.1 zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego ze względów losowych, zdrowotnych lub in-

nych, przy czym zmieniony personel musi spełniać wymogi określone w Istotnych Warunkach 

Zamówienia, 

1.2 zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych, korzystnych dla Zamawiającego, w 

przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonaw-

ców, przy czym zmieniony podwykonawca musi spełniać wymogi określone w Istotnych warun-

kach Zamówienia;  

1.3 zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;  

1.4 gdy konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia 

umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.  

2. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej  

w szczególności działaniem siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o 

zaistniałej przeszkodzie i Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe wa-

runki realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji pozyska-

nych w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, dotyczących tajemnic prawnie 

chronionych.  

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swo-

jej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą po-

lubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zama-

wiającego Sąd powszechny. 



 

 

7. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji określonych 

w niniejszej umowie.  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wyko-

nawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

9.  

 Zamawiający  Wykonawca 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


