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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Nr postępowania: 299/2017/PN/DZP 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu .............. r. w Olsztynie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739-30-33-097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

...................................................................................... z siedzibą ……………………………... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………..……., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….……….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr: …………………………. 

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu 

……….. r. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa rekrutacji pacjentów standaryzowanych 

do udziału w zajęciach dydaktycznych wraz z obsługą logistyczną w ramach projektu             

nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych 

UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji i zaangażowania do udziału 

w zajęciach dydaktycznych minimum 16 osób w charakterze pacjentów 

standaryzowanych, zwanych dalej Pacjentami standaryzowanymi. 

3. Określona w ust. 2 liczba Pacjentów standaryzowanych, którą Zamawiający zobowiązany 

jest zapewnić do realizacji umowy jest liczbą minimalną. Zamawiający zastrzega 

możliwość zwiększenia tej liczby do 20 osób w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 
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4. Pacjenci standaryzowani będą uczestniczyć w ćwiczeniach i/lub zaliczeniach i/lub 

egzaminach podczas zajęć dla studentów w prostych scenkach relacji „lekarz – pacjent” 

(zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji), badania fizykalnego (np. może być 

konieczne rozebranie się do bielizny oraz zgoda na poddanie się takiemu badaniu) lub 

będą odgrywać rolę pacjenta (w tym mowę ciała, emocje itp.) umożliwiając studentom 

przećwiczenie w warunkach symulowanych umiejętności, np. związanych                                     

z przekazywaniem niepomyślnych wiadomości lub postępowania z tzw. „trudnym 

pacjentem”.  

5. Maksymalna liczba godzin pracy Pacjentów standaryzowanych równa jest maksymalnej 

liczbie godzin dydaktycznych z ich udziałem i wynosi 1108 godzin dydaktycznych, przy 

czym godzina dydaktyczna oznacza 45 minut. 

6. Termin i miejsce wykonania usługi zostanie wskazane przez przedstawiciela 

Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, przed planowanym udziałem Pacjentów 

standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych. 

7. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w salach zlokalizowanych w siedzibie 

Zamawiającego w Olsztynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 07:30 do 20:30, zgodnie z określonym 

harmonogramem realizacji zajęć dydaktycznych stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

8. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk 

Medycznych UWM w Olsztynie”, a niniejsza umowa zawarta jest na potrzeby tego 

projektu. 

2. Zamawiający oświadcza, że projekt, o którym mowa w ust. 1 współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę. Wykonawca lub 

Podwykonawca ma zatrudnioną przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (tj. Dz.U. 

2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), która posiada kompetencje w zakresie koordynowania 

zamówienia w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa                 

w ust. 4, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby na podstawie umowy o pracę, z zachowaniem ciągłości zatrudnienia                             

i obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej 

zmiany.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami 

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osoby na umowę o pracę oraz 
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zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli sposobu wykonania 

tego obowiązku. 

7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 4, w szczególności 

poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby na umowę o pracę.  

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia pisemnego wezwania, okazać wszelkie niezbędne informacje 

lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby 

zaangażowanej przy realizacji niniejszej umowy (np. oświadczenia, zaświadczenia, 

zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie 

odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń). 

9. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 

jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co 

do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy 

wszystkich postanowień w niej zawartych i w obowiązujących przepisach prawnych,                

w szczególności związanych z ochroną danych osobowych i zachowaniem poufności. 

12. Wszelkie działania podjęte w celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się dokonać w ramach ustalonego wynagrodzenia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób staranny, 

kompletny i terminowy. 

14. Zamawiający zastrzega, że wszelkie informacje udostępnione Wykonawcy bądź 

uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy są poufne. 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej umowy, a także po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu nie ujawniać innym podmiotom informacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje sytuacji, gdy 

ujawnienia informacji wymagają podmioty uprawnione do tego na mocy bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Powyższe zastrzeżenia dotyczą także pracowników 

Wykonawcy jak i innych osób, które wykonują czynności zlecone niniejszą umową. 

 

§ 3 

Zakres obowiązków Wykonawcy i sposób wykonywania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, w tym do: 

1) przeprowadzenia rekrutacji i zapewnienia na czas realizacji przedmiotu zamówienia 

co najmniej 16 Pacjentów standaryzowanych w celu ich udziału w zajęciach 

dydaktycznych, w tym w ćwiczeniach i/lub zaliczeniach i/lub egzaminach, możliwie 
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po równo każdej płci, a jeżeli to niemożliwe to w proporcji 60% i 40% na korzyść 

danej płci, w terminach wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego                                      

w harmonogramie realizacji zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 2 do umowy); 

2) zapewnienia spełnienia następujących wymagań przez Pacjentów standaryzowanych: 

pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie minimum średnie, 

komunikatywność, kreatywność; 

3) zawarcia ze zrekrutowanymi i zaangażowanymi osobami stosownych umów 

gwarantujących wynagrodzenie za udział w zajęciach dydaktycznych zgodnie                       

z powszechnie obowiązującymi przepisami; 

4) pozyskania i zapewnienia wymaganych oświadczeń - zgód od osób zatrudnionych                 

w charakterze Pacjentów standaryzowanych umożliwiających wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z określonymi wymaganiami (Załącznik nr 1 do umowy: 

Oświadczenie - Zgoda na poddanie się badaniu fizykalnemu, Załącznik nr 4                      

do umowy: Oświadczenie - Zobowiązanie do zachowania poufności, Załącznik nr 5 

do umowy: Oświadczenie - Zgoda na wykorzystanie wizerunku, Załącznik nr 6 do 

umowy: Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

5) przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie imiennej listy 

wszystkich zrekrutowanych i zaangażowanych Pacjentów standaryzowanych wraz                 

z podpisanymi przez nich oświadczeniami - zgodami, których wzory stanowią 

załączniki 1, 4, 5 i 6 do umowy; 

6) objęcia zrekrutowanych i zaangażowanych Pacjentów standaryzowanych 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

7) zapewnienia udziału zrekrutowanych i zaangażowanych Pacjentów 

standaryzowanych w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych przez 

Zamawiającego w Olsztynie od poniedziałku do piątku, przed rozpoczęciem udziału 

w zajęciach dydaktycznych, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 

przekazanym Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spotkania z 

rekrutowanymi i zaangażowanymi przez Wykonawcę Pacjentami standaryzowanymi 

przed rozpoczęciem szkoleń;  

8) obsługi logistycznej w zakresie zapewnienia udziału zrekrutowanych                                          

i zaangażowanych Pacjentów standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych na kierunku lekarskim i kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w określonych terminach i miejscach, zgodnie 

z harmonogramem określonym Załącznikiem nr 2 do umowy, który Zamawiający na 

bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy; 

9) powierzenia osobie ds. koordynowania zamówienia zatrudnionej na umowę o pracę 

następujących czynności w okresie realizacji przedmiotu umowy:  

a)   koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy 

realizacji zamówienia, 

b) obsługa logistyczna w zakresie zapewnienia udziału Pacjentów 

standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych zgodnie z harmonogramem 

przekazanym przez Zamawiającego, którego wzór określono w Załączniku nr 

2 do umowy,  

c) zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy 



    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
                

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zapewnienie należytej 

punktualności, stawiennictwa i przygotowania osób zaangażowanych              

w charakterze Pacjentów standaryzowanych na zajęciach dydaktycznych,  

d) przekazywania tym osobom materiałów do zajęć dostarczanych przez 

Zamawiającego,  

e) zapewniania zastępstw  w przypadkach zdarzeń losowych,  

f) prowadzenie dokumentacji niezbędnej w celu realizacji zamówienia, 

g) bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o wszelkich 

sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 

2. W przypadkach niezależnych od Wykonawcy, jeżeli Pacjenci standaryzowani przez niego 

zrekrutowani, zaangażowani oraz przeszkoleni przez Zamawiającego nie będą mogli 

uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych, Wykonawca w czasie realizacji 

umowy może, za zgodą Zamawiającego, przedstawić nowe osoby i zapewnić ich udział          

w zajęciach dydaktycznych, jednakże osoby te muszą spełnić warunki określone w ust. 1 

pkt. 2 i odbyć szkolenie organizowane przez Zamawiającego. W takich okolicznościach 

Wykonawca zobowiązany jest również do spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt. 

5. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Pacjentami 

standaryzowanymi, których praca zostanie dwukrotnie negatywnie oceniona przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

udział innej osoby w kolejnych zajęciach dydaktycznych po dopełnieniu wszelkich 

formalności określonych w ust. 2.  
 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Umowa niniejsza będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018 r. lub do 

wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację 

umowy, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.   

 

§ 5 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy 

1. Cena na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto:…………………………………….., w tym obowiązujący podatek VAT 

(słownie:……………………………………….). 

2. Cena za 1 godzinę dydaktyczną (1 godzina dydaktyczna oznacza 45 minut) z udziałem 

Pacjenta standaryzowanego wynosi …….. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przysługuje Wykonawcy za  

1 godzinę dydaktyczną z udziałem Pacjenta standaryzowanego i zostało wskazane                  

w formularzu cenowym przez Wykonawcę.  

4. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, które 

Wykonawca może uzyskać to: 1108 godzin dydaktycznych x …..... zł brutto =…..... zł 

brutto (słownie:……………………………………….).  

5. Określona cena uwzględnia wszystkie zadania, czynności, jak również wszelkie 
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świadczenia i koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej wartości umowy,                              

a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 

7. Cena, o której mowa w ust. 2, nie ulega zmianie podczas trwania umowy. 

8. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu umowy będzie wypłacane na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego za 

należycie i zgodnie z harmonogramem zrealizowane godziny dydaktyczne z udziałem 

Pacjentów standaryzowanych. 

9. Z tytułu wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie 

wymienionych bezpośrednio w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Zamawiający informuje Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy w formie pisemnego zawiadomienia. Po otrzymaniu powyższego 

zawiadomienia Wykonawca ma obowiązek usunięcia wskazanych zastrzeżeń w terminie 

14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.  

11. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny                         

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie 

zaangażowanej w charakterze Pacjenta standaryzowanego na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

12. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

usługi, sporządzonego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.  

13. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 12 oraz ewidencję godzin pracy 

Pacjenta standaryzowanego stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy. 

14. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym 

przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokołem odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Prawocheńskiego 9, pok. 24, 10-719 

Olsztyn, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

16. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

17. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust. 12 i 13. 
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§ 6 

Przedstawiciele stron 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy są: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………, tel. …………., fax ……… e-mail ……..….., 

2) Ze strony Wykonawcy ………….…….., tel. ……….…, fax ……… e-mail………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 

i nie wymaga zmiany treści umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10% ceny brutto określonej w §5, ust. 1 

umowy; 

2) wadliwego, nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 50%  

wynagrodzenia umownego brutto za godzinę dydaktyczną z udziałem Pacjenta 

standaryzowanego liczone za każde pojedyncze naruszenie; 

3) za każdy przypadek niezapewnienia, zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego 

harmonogramem realizacji zajęć dydaktycznych, liczby Pacjentów 

standaryzowanych w wysokości 200 zł; 

4)   za każdy przypadek opóźnienia zajęć dydaktycznych z powodu spóźnienia 

któregokolwiek z  Pacjentów standaryzowanych w wysokości 50% wynagrodzenia 

umownego brutto za godzinę dydaktyczną z udziałem Pacjenta standaryzowanego 

liczone za każde pojedyncze naruszenie; 

5)   za naruszenie innych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy                           

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.  

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej uzupełniającej 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w odniesieniu do obowiązków 

zatrudnienia osób na umowę o pracę: 

1) w przypadku nieokazania lub nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §2 ust. 

8, w wysokości 500 zł, a przypadku złożenia z opóźnieniem 10 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

2) w przypadku, gdy okazane lub przedłożone dokumenty będą niekompletne lub nie 

będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę 

o pracę w wysokości 10 zł za każdy dzień do dnia dostarczenia lub okazania 
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Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób 

na umowę o pracę dokumentów; 

3) w przypadku nieutrzymania ciągłości zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień liczony 

odrębnie dla każdej osoby zatrudnionej na umowę o pracę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda 

przewyższa wysokość kary umownej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przedkładanych do 

rozliczenia przez Wykonawcę. 
 

§ 8 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) gdy Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową i nie przystępuje do 

właściwego jej wykonania pomimo zakreślenia przez Zamawiającego 7-dniowego 

dodatkowego terminu  i wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy  –  

w terminie 60 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, nie 

później niż do dnia 30.09.2018 r.; 

3) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  

2. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy wg stanu na dzień odstąpienia. 

 

§ 9 

Zmiany w umowie 

1. Na podstawie przesłanek wskazanych w art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.  

1) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego 

podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu                       

w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania 
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o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 

związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, zmianami 

w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi 

wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

2) zmiany postanowień umowy związane ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

niniejszej umowy,  

c) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 

Wykonawcy, 

3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na 

możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego               

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad 

płatności wynagrodzenia umownego; 

4) zmiany terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek 

zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 

postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich danych 

wskazanych w niniejszej umowie, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na 

dotychczasowe dane ze skutkiem doręczonej. 

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 

§ 10 

Postanowienie końcowe 

1. Prawem właściwym do oceny skutków niniejszej umowy jest prawo obowiązujące                   

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o prawie autorskim              

i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

3. Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego. 
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4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności treści niniejszej umowy oraz informacji, 

w których posiadanie wejdą w związku z jej wykonywaniem, treść umowy objęta jest 

tajemnicą handlową i nie może być ujawniana bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony 

aneksów do umowy. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 do umowy: Oświadczenie - Zgoda na poddanie się badaniu 

fizykalnemu  

2) Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych 

3) Załącznik nr 3 do umowy: Ewidencja godzin pracy pacjenta standaryzowanego 

4) Załącznik nr 4 do umowy: Oświadczenie - Zobowiązanie do zachowania poufności 

5) Załącznik nr 5 do umowy: Oświadczenie - Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

6) Załącznik nr 6 do umowy: Oświadczenie - Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych 

7) Załącznik nr 7 do umowy: Protokół odbioru usługi 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Barbara Drozd 

 


