
ZAŁĄCZNIK nr 3  
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Umowa nr ……./2020 
zawarta w dniu …………………. 2020 roku, pomiędzy: 
Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4, 
62-800 Kalisz, 
reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………….  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
………………………………………………….., NIP ……………………, Regon …………………., z siedzibą w 
…………………….….. przy ………………….….,  
reprezentowanym przez:  
…..………………………………………..……….. -………..………..……………………..  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
łącznie zwane „Stronami” o następującej treści: na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), strony zgodnie postanawiają: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz studentów skierowanych 
przez Zamawiającego zajęć praktycznych, praktyk zawodowych dla kierunku kształcenia 
Pielęgniarstwo, Położnictwo, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej i ćwiczeń dla kierunku 
kształcenia Elektroradiologia, Ratownictwo Medyczne oraz ćwiczeń i praktyki zawodowej dla 
kierunku kształcenia Fizjoterapia dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego, zgodnie z obowiązującymi standardami, programami kształcenia regulaminem 
zajęć praktycznych i praktyki zawodowej poprzez wykorzystanie bazy i sprzętu Wykonawcy oraz 
zapewnienie opiekuna praktyki zawodowej.  
2. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo odbywać się będą 
na:  
1) …………………………………………;  
2) …………………………………………;  
3) …………………………………………;  
n) …………………………………………;  
3. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla kierunku kształcenia Położnictwo odbywać się będą na:  
1) …………………………………………;  

2) …………………………………………;  
3) …………………………………………;  
n) …………………………………………;  
4. Ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla kierunku kształcenia Elektroradiologia 
odbywać się będą na:  
1) …………………………………………;  
2) …………………………………………;  
3) …………………………………………;  

n) …………………………………………;  

 



 
5. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla kierunku kształcenia Ratownictwo Medyczne odbywać 
się będą na:  

1) …………………………………………;  

2) …………………………………………;  

3) …………………………………………;  

n) …………………………………………;  

6. Ćwiczenia i praktyki zawodowe dla kierunku kształcenia Fizjoterapia odbywać się będą na:  

1) …………………………………………;  

2) …………………………………………;  

3) …………………………………………;  

n) …………………………………………;  

7. Praktyki każdego studenta, o których mowa w pkt. 1 realizowane będą na podstawie skierowania 
wystawionego przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu liczby studentów jednocześnie 
uczestniczących w zajęciach z koordynatorem Wykonawcy, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej 
umowy.  
8. Praktyki będą realizowane w grupach 4-5 osobowych. Liczebność grup studentów może ulec 
zmianie na skutek min. zmiany wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które powinny zostać 
spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów. 
 

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na okres od …………. roku do ………………. roku.  

§ 3 
Strony ustanawiają koordynatorów celem prawidłowej realizacji umowy:  
1) ze strony Wykonawcy –……………………………………………….  

2) ze strony Zamawiającego –Sylwia Minta tel. 62 767 96 05  
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przedstawienia Wykonawcy przed rozpoczęciem ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki 
zawodowej: programu i terminów ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej oraz imiennych 
list studentów z podziałem na grupy oraz ich terminów;  
2) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem 
ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej;  
3) wyznaczenia opiekuna do nadzoru nad praktykami w osobie: Prodziekan ds. kształcenia 
praktycznego i podyplomowego dr n. o. zdr. Katarzyna Juszczak tel. 062 767 96 06;  
4) prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych przez nauczyciela akademickiego w siedzibie 
Wykonawcy;  
5) ubezpieczenia OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników ćwiczeń, zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych na czas ich odbywania zgodnie ze specyfikacją danego kierunku;  
6) realizowania obowiązków nałożonych na Zamawiającego przez obowiązujące w tym zakresie 
przepisy:  
a) standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa;  
b) regulaminy przebiegu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.  



 
2. Zamawiający oświadcza, że studenci realizujący ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:  

1) posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;  

2) posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do odbywania zajęć w placówkach 
leczniczych oraz zaświadczenie o wykonanych szczepieniach przeciwko WZW typu B oraz orzeczenie 
lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,  

3) posiadają odzież ochronną i obuwie ochronne oraz identyfikator.  
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia skierowanym studentom warunków niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w tym w 
szczególności:  

1) zapewnienia realizacji programu ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i wynikających 
z niego efektów kształcenia;  

2) zapewnienia opieki nad studentami i sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przez 
nich prac wynikających z praktyk zawodowych;  

3) zapoznania studentów ze strukturą organizacyjną, rodzajem i charakterem działalności 
prowadzonej przez podmiot oraz z przepisami o ochronie danych osobowych, o ochronie tajemnicy 
zawodowej, zakładowym regulaminem pracy i innymi wewnętrznymi aktami prawnymi oraz 
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;  

4) zapewnienia studentom, na czas odbywania ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
środków ochrony osobistej niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem 
zapisów §4, ust 2, pkt.3, 

5) umożliwienia opiekunowi ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ramienia uczelni 
sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad prawidłowym ich przebiegiem;  

6) dokumentowania odbycia ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dokumentacji 
wskazanej przez Zamawiającego.  

7) wystawienia studentom opinii o przebiegu praktyk w dzienniku praktyk, 

7) wsparcie opiekunów praktyk przy organizacji stanowisk pracy dla studentów;  

8) udostępnienie wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych, praktyk 
zawodowych oraz ćwiczeń.  

2. Praca studenta na rzecz zakładu pracy przyjmującego na praktyki ma charakter nieodpłatny i z 
tytułu jej wykonania studentowi nie przysługują roszczenia finansowe.  
 

§ 6 
1. Studenci zobowiązani są do:  
1) dbania o majątek szpitala w szczególności powierzony sprzęt medyczny i materiały medyczne;  
2) wykonywania polecenia opiekuna;  

3) przestrzegania regulaminu zajęć praktycznych obowiązujących u Zamawiającego;  

4) stosowania środków ochrony osobistej w tym wymaganej odzieży;  
5) posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 
oraz aktualnych badań okresowych oraz szczepień ochronnych przeciw WZW typu B.  

6) zachowania tajemnicy zawodowej  i ochrony poufności danych oraz do przestrzegania zasad etyki 
zawodowej  

2. Wobec studentów stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu organizacyjnego szpitala, w 
zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 



§ 7 
1. Zamawiający poniesie koszty związane z przyjęciem studentów na ćwiczenia, zajęcia praktyczne i 
praktykę zawodową zgodnie z liczbą studentów wskazaną na skierowaniu i czasem trwania praktyk 
(osobodzień). Wykazy niniejsze będą dostarczane przez Zamawiającego do 5 -tego dnia każdego 
następnego miesiąca.  

2. Rozliczenie następuje na podstawie  wykazu, o którym mowa w ust.1 powyże,j uwzględniającego 
faktyczną liczbę osób uczestniczących w ćwiczeniach, zajęciach praktycznych i praktykach 
zawodowych oraz czasu trwania praktyk (osobodzień).  

3. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
wynagrodzenia, określonego w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ......... roku, której kopia stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, za dzienny koszt jednego uczestnika ćwiczeń / zajęć praktycznych 
/praktyki zawodowej (osobodzień), w wysokości:  

1) Oddział ……. 
zajęcia praktyczne ………….. zł netto; 
praktyki zawodowe ………….. zł netto; 
ćwiczenia ………….. zł netto; 
2) Oddział …… ………….. zł netto; 
zajęcia praktyczne ………….. zł netto; 
praktyki zawodowe ………….. zł netto; 
ćwiczenia ………….. zł netto; 
3) Oddział ………….. zł netto; 
zajęcia praktyczne ………….. zł netto; 
praktyki zawodowe ………….. zł netto; 
ćwiczenia ………….. zł netto; 
. 
. 
. 
. 
pomnożonej przez liczbę studentów faktycznie uczestniczących w zajęciach, plus należny podatek od 
towarów i usług VAT.  
4. Wartość nominalna przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto …………………. PLN plus należny 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………… PLN, razem brutto …………………………….….….PLN 
(słownie ………………..…………………………), wyliczona na podstawie prognozy uczestnictwa w  
ćwiczeniach, zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej.  
5. Zamawiający z przyczyn uzasadnionych zastrzega sobie możliwość zmiany liczby studentów 
realizujących ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowej, o których mowa Załączniku nr 1, co 
nie będzie stanowiło zmiany umowy ani podstaw dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych (dla jednego studenta) 
zawartych w ust. 3 niniejszego paragrafu.  
6. Zapłata należności następować będzie w okresach miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Za datę zapłaty należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny w okresie realizacji niniejszej umowy.  
9. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez 
Zamawiającego płatności.  
 

§ 8 
Wykonawca może zażądać od Zamawiającego odwołania studenta z praktyk jedynie w przypadku:  
1) naruszenia przez studenta postanowień w § 6.ust 1,  



2) niewypełnienia obowiązków wynikających z programu praktyk,  
3) rażącego naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub innych procedur obowiązujących u 
Wykonawcy, 
4) zamknięcia szpitala lub też poddania go kwarantannie z uwagi epidemię wirusa Sars-Cov-2. 
 

§ 9 
Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie nie może naruszać ustalonego harmonogramu 
ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w danym roku akademickim. Wypowiedzenie 
powinno być złożone drugiej stronie na piśmie. 

§10 
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania,  
o którym mowa w  § 2 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w § 7 ust. 4 
niniejszej umowy.   

§11 
Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do 
przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich 
administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym w szczególności z przepisami 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) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

§12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy.  
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 
otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.  
 
 
……………………………………..                                                                                    ……………………………………….  
Wykonawca                                                                                                                    Zamawiający  
 
 
 
UWAGA:  
Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu 
 
. Załączniki do umowy: 
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
- Załącznik nr 2 – szczegółowe rozliczenie wartości nominalnej praktyk 
 


