
Projekt umowy                                                                                           Załącznik nr 3 
UMOWA Nr …./ZO/2022 

Dnia ………………….. r. w Namysłowie, 
pomiędzy: 

 

Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sadowego pod numerem KRS: 0000876551, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, BDO: 
00011482, kapitał zakładowy: 7.688.000,00 zł, reprezentowanym przez: Agnieszkę Kruk- Prezesa 
Zarządu zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia kursu 
specjalistycznego dla pielęgniarek ( 5 osób) ,,Endoskopia dla  pielęgniarek” zgodnie z 
obowiązującym programem kursu specjalistycznego ,,Endoskopia dla pielęgniarek” zatwierdzonym 
przez Ministra Zdrowia i Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w tym: 

a. w formie zdalnej on-line  część teoretyczna - 63 godziny, 
b. cześć praktyczna  -70 godzin, 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu kursu 
każdemu uczestnikowi. 

3. Wzór certyfikatu wymaga akceptacji Zamawiającego. Na certyfikacie powinno znaleźć się imię i 
nazwisko uczestnika, data szkolenia, liczba godzin, zakres tematyczny, podpisy instruktorów oraz 
Wykonawcy. 

4. Certyfikaty zostaną przekazane uczestnikom w ostatnim dniu szkolenia.  
5. Zakres przedmiotu umowy precyzują zapisy niniejszej umowy, zapytania ofertowego oraz oferta 

Wykonawcy. 
§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy oraz posiada zaplecze, potencjał ludzki oraz dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi niezbędnymi dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, który zobowiązuje się 
realizować z należytą starannością. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i 
terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy na 
określonych w niej warunkach oraz przyjmuje odpowiedzialność w zakresie roszczeń osób trzecich 
mogących wyniknąć przy realizacji przedmiotu umowy lub powstałych przy realizacji przedmiotu 
umowy. 

5. 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 oraz przy uwzględnieniu 



charakteru i zakresu działalności Zamawiającego, zwyczajów powszechnie przyjętych w obrocie 
gospodarczym z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego i troski o jego interesy materialne 
i niematerialne. 

6. Wszelkie działania podjęte dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać 
w ramach ustalonego wynagrodzenia. 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy materiały wykorzystane w jakikolwiek sposób w 
trakcie szkolenia, będą stanowiły odrębne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), z chwilą 
ich przekazania uczestnikom, będzie posiadał do nich autorskie prawa majątkowe, które nie będą w 
żaden sposób ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

2. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze procesu o  
naruszenie praw autorskich do Utworu Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do 
sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie 
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub 
negocjacji ugodowych. 

§ 4. 

Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany do ………………..r.. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami niniejszej 
Umowy, zapytaniem ofertowym i złożoną przez niego ofertą. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §6 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego i złożoną ofertą, w tym 
koszty przygotowania szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, koszty przelotów/przejazdów i noclegów 
instruktorów, z wyjątkiem wskazanych poniżej czynności leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) rekrutacji uczestników (maksymalna liczba uczestników to 5 osób),. 

2) zapewnienia dostępu do sal oraz wyposażania medycznego niezbędnego do przeprowadzenia 
szkolenia, 

3) współdziałania z Wykonawcą w celu realizacji umowy. 

4. 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 zastrzeżenia nie obejmują 
sytuacji, gdy ujawnienia informacji żądają 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. 

§ 6 

1. Osoby wyznaczone do kontaktów w celu realizacji umowy:  

 ze strony Zamawiającego:……………………, tel.: ……………………, e-mail: 
………………………………, 

 ze strony Wykonawcy:……………………, tel.: ……………………, e-mail: 
……………………………… 

2. Zmiana osób wymieniony w ust. 1 nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej 
strony 



3. Osoby wskazane w ust 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Zamawiającego, które zmierzałyby do zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy 
osobom oddelegowanym do bezpośrednich kontaktów i szczegółowych ustaleń związanych z realizacją 
niniejszej umowy  

5. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z realizacją, niniejszej umowy jest 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, ul. Oleśnicka 4.  

6. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.ncznamyslow.pl  

7. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy .  

8. Dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres jej trwania oraz przez 5 lat po jej 
ustaniu dla celów finansowo księgowych lub dłużej jeśli będzie to wymagane odrębnymi przepisami 
prawa  

9. Dane można udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą również być 
ujawnione podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności podmiotom 
wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową czy 
rachunkową.  

10. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych dotyczących swej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 7 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości ……………..… zł brutto (słownie: ……. zł brutto). 

2. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu umowy będzie wypłacone na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez 
Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie za realizowanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………………………………….w terminie do 30 dni od 
daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

W przypadku faktury VAT wystawionej: 

1) w formie papierowej zostanie ona doręczona na adres siedziby Zamawiającego; 

2) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: efaktury@ncznamyslow.pl. 

4. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku, jeśli treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała 
poprawienia ze strony Wykonawcy, za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu faktury z 
poprawioną treścią. 

 



§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego w szczególności w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

b) w razie, gdy Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot Umowy lub opóźnia się w jego realizacji 
w stosunku do terminów szkolenia  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i 
nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: a) opóźnienia w stosunku do 
ustalonych, w programie szkolenia, terminów przeprowadzenia szkolenia w poszczególnych dniach 
szkolenia, w wysokości 0,1%wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7, za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 7. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Strony uzgadniają, że Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą podlegały 
zapłacie przez Wykonawcę na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych w 
terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa § 7. 

§ 9 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach: 

1) 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) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, 

c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, 

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

4) 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, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów 
prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego 



2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia, określonego w § 4 umowy, 
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy w następujących przypadkach:  

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności; 

b) uzasadnionych trudności w rekrutacji przez Zamawiającego uczestników szkolenia; 

c) uzasadnionych trudności w udostepnieniu przez Zamawiającego miejsc, w których ma zostać 
przeprowadzone szkolenie; 

4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy 
musi być wyrażony na piśmie. 

5. 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. 

6. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich danych wskazanych w 
komparycji Umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane ze 
skutkiem doręczonej. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy poddane będą rozstrzygnięciu przez polskie 
sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie nawzajem na piśmie o każdej zmianie siedziby, 
bądź adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia korespondencji na ostatnio wskazany adres 
za skuteczne, tj. wywołujące skutki prawne. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 


