DA.PM.232.32.19

Wzór Umowy
Umowa nr ……………………………………….……

zawarta w dniu .............................. pomiędzy:
1. ............... z siedzibą w .................., zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez……………,
a
2. ........................................, z siedzibą w: .................................... zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ..................................................

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi pn.: wykonanie i dostarczenie dodatków
usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn.
„Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
w PWSZ w Płocku” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
medycznych, Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w
zakresie realizacji prac objętych umową. Wykonawca zobowiązuje się wykonać
powierzone czynności sumiennie i fachowo z należytą starannością oraz chronić interesy
Zamawiającego.
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania przedmiotu umowy, kóre musi
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 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) oraz w
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,
1669 ze zm.) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy i know-how do Zamawiającego w taki
sposób, aby personel Zamawiającego, po wygaśnięciu Umowy na jakiejkolwiek podstawie,
posiadał umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielne utrzymanie, administrację
oraz modyfikację przekazanych utworów – lub powierzenie ich osobom trzecim.

Beneficjent:
Paostwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock, Telefon: 24 366 54 00
Adres e-mail: csm@pwszplock.pl

Projekt pn.: „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku
Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”
Lider projektu: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Partner projektu: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

6. Zmiana osób skierowanych do realizacji umowy przez Wykonawcę wymaga zgody
Zamawiającego (wydanej w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji
elektronicznej, na wniosek Wykonawcy skierowany w jednej z ww. form).
7. Zmiana danych kontaktowych w zakresie zgłaszania awarii i usterek do utworów
wynikających z przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do umowy i wymaga
wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji
elektronicznej, niezwłocznie bo dokonaniu zmiany.
8. Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiązuje się
do zapozania się z parametrami funkjonalnymi sprzętu informatycznego będącego w
posiadaniu Zamawiającego w celu poporawności działania aplikacji wspomagającej
nauczanie.
9. Dokonywanie napraw lub zmian w utworach wynikających z przedmiotu umowy bez
udziału lub powiadomienia zamawiającego jest niedopuszczalne.
§2
Termin realizacji
1. Zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia
…………………………., przy czym:
a) Wykonanie bazy scenariuszy symulacyjnych nastąpi do ……… część 1,
b) Wykonanie aplikacji wspomagającej nauczanie nastąpi do ………………………
część 2,
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy. Ww. zmiana musi być korzystna dla Zamawiającego i
uzasadniona pod kątem merytorycznym w stosunku do celów i założeń projektu.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje kwota wynagrodzenia w
wysokości łącznie brutto ………………………. zł (słownie: ……………………… złotych)
– zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.
3. Należność płatna będzie po należytym wykonaniu usług będących przedmiotem umowy w
terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury wraz z pełną dokumentacją z realizacji szkoleń na konto wskazane na fakturze.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku, Pl.
Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP 774-247-26-20.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy,
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której faktura dotyczy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dnia od daty wpływu do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone
uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem powyższych postanowień.
10. Wykonawca wymieni w fakturze wszystkie składniki przedmiotu zamówienia rodzajowo i
ilościowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla danej Części, ze wskazaniem ich
ilości i cen jednostkowych.
11. Faktura ma zawierać zestawienie asortymentowe, ilościowe i kwotowe (ceny jednostkowe)
oraz symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU) wszystkich dostarczonych w ramach danej
części pozycji i być spójna z protokołem zdawczo-odbiorczym.
12. Należyte wykonanie usługi jest potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Wykonawcę i Koordynatora Projektu u Zamawiającego.
13. W przypadku osób samozatrudnionych, które osobiście wykonują zadania w ramach
realizacji projektu Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie:
a)
Faktura/Rachunek
wystawiona przez Wykonawcę, zgodna z
przedstawioną kartą czasu pracy,
b)
Rachunek wraz z kartą przepracowanych godzin należy złożyć do osoby
zlecającej wykonanie zadań i czynności w celu potwierdzenia rachunku pod
względem merytorycznym, a następnie przekazywany jest do Kwestury w celu
potwierdzenia pod względem formalno-rachunkowym.
c)
protokół odbioru zadań i czynności w projekcie – zgodnie ze wzorami
dokumentów obowiązujących u Zamawiającego, potwierdzonych przez
Kierownika projektu.
14. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie złożonej faktury/rachunku
zatwierdzonego zgodnie z ust. 6 w terminie:
a) 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu
rachunku/faktury do Kwestury do 10 dnia każdego miesiąca,
b) ostatniego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu
rachunku /faktury do Kwestury PWSZ, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego
miesiąca.
15. W przypadku, gdy Wykonawca osiągnie w ciągu danego miesiąca, z tytułów innych niż
niniejsza umowa, wynagrodzenie niższe od minimalnego krajowego ogłaszanego w
Rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy za dany miesiąc zostanie obliczone, jako różnica kwoty wynikającej z ust. 1
(stawka brutto za godzinę pomnożona przez liczbę rzeczywiście przepracowanych godzin)
i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, jaką Zleceniodawca
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obowiązany jest sfinansować w związku z wypłatą wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
16. W przypadku określonym w ust. 5, całkowity koszt usługi będącej przedmiotem umowy
nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
17. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszystkie świadczenia z tytułu podatków i
ubezpieczeń społecznych zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę. W
przypadku podania błędnych informacji lub nieprzekazania informacji o zmianie danych,
które maja wpływ na
opłacenie składek, zobowiązuje się zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS
składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe) finansowane ze środków
ubezpieczonego oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia.

.
§4
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w
tym także ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000, 1669 ze zm.) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający umocuje Wykonawcę do
powierzania danych osobowych uczestników projektu niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy za pomocą odrębnej umowy.
§5
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością
i sumiennością.
2. Zamawiający ma prawo do:
a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi,
b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia
należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności,
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c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją
przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego
wątpliwości/niejasności dotyczących przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy o którym
mowa w § 1 ust. 1 i 2 lub jego części, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy, za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, nie więcej jednak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia.
Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (kara liczona za każdy kolejny dzień
opóźnienia),
c) przekroczenie przewidzianego umową czasu naprawy (kara liczona za każdy
kolejny dzień opóźnienia)
d) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody
Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiającego naliczy karę umowną w wysokości 25% całkowitego
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o przypadku rażącego
naruszenia postanowień umowy lub jej nie wykonania. W przypadku odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 30 %
całkowitego wynagrodzenia brutto.
Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
§6
Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realizacji
przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i
służyć będą m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji projektu
względem umocowanych podmiotów.
2. Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w
trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one być
przedmiotem upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji muszą być
uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do tekstu, w
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celu zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden sposób nie
wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia
całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania
zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania utworami wytworzonymi w trakcie wykonywania usług w
ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę i jego pracowników/podmioty zaangażowane
w realizację usługi (o ile takie powstaną).
4. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane w
chwili zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pola eksploatacji.
§7
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres emailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres
siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję
na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie
zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Płocku. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku poprzez email: iod@pwszplock.pl.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit.
g RODO:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
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ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz
załącznika I i II do tego rozporządzenia;
c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia
Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014);
d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w
pkt. 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym
uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej
Ministerstwu Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, beneficjentowi realizującemu
projekt – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402
Płock. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującym prawem.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 5, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
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przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych
upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do
prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
rządzącego umową, ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności ustawy
Kodeks Cywilny.
3. Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub
rozbieżności, jakie mogą wyniknąć podczas realizacji umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe,
spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji
lub organów wykonujących kontrolę projektu, w ramach którego wykonywana jest
niniejsza umowa.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić uprawnionym
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy.
6. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony umowy.
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiający
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