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K-ZP.251.B.76.2020         Załącznik nr 3 
 

 UMOWA NR ………. ZP.2020 - wzór 

zawarta w dniu ........................... w Chełmie pomiędzy: 

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

NIP: 5632077608, REGON: 110607010, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

....................................................  

a 

........................................................................., adres siedziby: ……………………………, działającym na 

podstawie wpisu prowadzonego przez ………………………. pod nr ………… NIP: ......................, REGON: 

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

…...............................................................; 

 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

 
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, 
prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016 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, strony ustalają co następuje: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający udziela, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia 

praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nr POWR.05.03.00-00-0027/19-00. 

3. Przedmiotem umowy jest przygotowanie podręcznika do symulacji medycznej, bazy 
scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacji wspomagającej nauczanie.  Szczegółowy opis 
przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie i kompetencje 
do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów, 
utworów, danych i informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez 
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naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, 
majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych 
lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych 
osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność 
względem podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku 
wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej 
wymienionych tytułów, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych tytułów, a także zwrotu Zamawiającemu 
poniesionych z tego tytułu kosztów oraz utraconych korzyści. 

3. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby realizacji umowy umożliwi Wykonawcy dostęp 
do aktualnie obowiązującego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ 
w  Chełmie. 

 

Termin wykonania i dostawy przedmiotu umowy 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1  w terminie do czterech 
miesięcy od daty podpisania umowy.   

 
 

Kary umowne 
§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa 
w § 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy uprawniony jest do 
wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego do jej wykonania, a w razie jego 
bezskutecznego upływu do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest on do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej wynoszącej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 
1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 
wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Wynagrodzenie 
§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłową realizację całości przedmiotu umowy wynosi 
łącznie: netto - ..................... 
(słownie:...............................................................................................) 
stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ...................................................) 
brutto - ................... (słownie: ........................................................................................), w tym: 
podręcznik do symulacji medycznej: 
netto - ..................... (słownie:...............................................................................................) 
stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ...................................................) 
brutto - ................... (słownie: ...............................................................................................) 
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baza scenariuszy symulacyjnych: 
netto - ..................... (słownie:...............................................................................................) 
stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ...................................................) 
brutto - ................... (słownie: ...............................................................................................) 
aplikacja wspomagająca nauczanie: 
netto - ..................... (słownie:...............................................................................................) 
stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ...................................................) 
brutto - ................... (słownie: ...............................................................................................) 
i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przedstawione w ofercie 
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Powyższe kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 
związane z realizacją umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie z prawem zezwalania 
na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

3. Podstawą do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. będzie faktura 
VAT wystawiona przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 jest podpisany przez 
Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy. 

5. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem w terminie do …. dni 
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany 
w niej rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.  
7. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Przeniesienie praw autorskich 
§ 6 

1. Z dniem odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rezultatów prac 
stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych powstałe w ramach realizacji niniejszej umowy, na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy, na których został 
utrwalony przedmiot umowy, z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i podpisaniu 
protokołu odbioru. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone ani 
czasowo ani terytorialnie i odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów 
wszystkich innych państw. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 7 

Do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
a) Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………, tel. ……………… 

b) Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………, tel. ………………. 
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§ 8 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu Stron.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień umowy w zakresie terminu lub zakresu 
realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.  

 

§ 9 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu 
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Załączniki do umowy stanowią: 
1) Opis przedmiotu umowy 
2) Oferta Wykonawcy, 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 

 
 
 


