Załącznik nr 4 do SWZ
Zamówienie nr 17/2022/US/DZP
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……/2022/US/DZP
zawarta w Olsztynie w dniu ……………………… r. 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 WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762),
NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
……………………..- ………………………………….
a
firmą: …………………………………..
z siedzibą przy ………………………………………….
NIP: …………………., REGON: ……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
którego reprezentuje:
………………………………..-……………………………………….
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego na usługę społeczną
nr ……………………. realizowaną na podstawie art. 359 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) oraz
następstwem dokonanego przez zamawiającego w dniu …………………. r. wyboru oferty.

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% elearning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
maksymalnie dla 95 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego
(Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet
Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i
jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.
Liczba uczestników szkoleń: maksymalnie 95 osób. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia liczebności grupy szkoleniowej do 80 osób.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
oraz oferta wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz
wymaganiami zawartymi w SWZ i załącznikach. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności oraz oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, możliwości techniczne oraz
uprawnienia konieczne do wykonania umowy.

§2
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: od daty
zawarcia umowy do 30 września 2022 r.
2. W ramach uczestnictwa w szkoleniu, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, każdy student/ka otrzyma nieograniczony dostęp do platformy e-learningowej do
dnia 30 września 2022 r.
3. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych prześle zamawiającemu dodatkowe
materiały w formie drukowanej np. albumu map myśli/karty graficzne stanowiące formę
powtórki materiału przerobionego na platformie w liczbie odpowiadającej liczbie
uczestników szkolenia. Materiały zostaną przesłane pod adres wskazany przez osobę
odpowiedzialną za realizację umowy podaną w §5.
4. Szkolenie będzie przeprowadzone wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning) poprzez
wykłady w wersji nagrań video, udostępnianie treści prezentacji przygotowanych przez
wykładowców, które dostępne będą na dedykowanej do tego celu stronie internetowej
(platformie e-learningowej).
§3
Cena i warunki płatności
1. Cena, na podstawie której zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
…………….. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………………….).
2. Powyższa cena uwzględnia wszystkie zadania, czynności, jak również wszelkie
świadczenia i koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
umowy.
3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury, po udostępnieniu
zamawiającemu platformy e-learningowej.
4. Zamawiający rozliczy się z wykonawcą za faktycznie przekazaną liczbę kodów dostępu
do platformy.
5. Zamawiający umożliwia wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…),
przesłanie
ustrukturyzowanych
faktur
elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
kodów dostępu do platformy przez zamawiającego.
7. Faktura wystawiona przez wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika
płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
8. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz protokołem odbioru.
9. 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.
10. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o
którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku zamawiającego
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11. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia
faktury w sposób niezgodny z ust. 6 oraz 7 niniejszego paragrafu.

1.

2.

3.
4.

§4
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej
umowy z najwyższą sumiennością i starannością, w sposób zapewniający pełną
dyskrecję, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z
poszanowaniem interesów zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1. przeprowadzenia szkoleń zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia,
2.2. przedstawienia zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia w
terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
2.3. wydania uczestnikom szkolenia dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu, w
terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Wzór zaświadczenia/certyfikatu musi
być zaakceptowany przez zamawiającego. Dla zamawiającego wykonawca zapewni
dodatkowy egzemplarz ww. dokumentów. Wzór zaświadczenia /certyfikatu musi
zawierać logotypy i informacje dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, które zamawiający przekaże wykonawcy drogą mailową,
2.4. przekazania zamawiającemu szczegółowego raportu udziału w szkoleniu każdego
uczestnika zawierającego dane takie jak: wyniki testów, frekwencja, stopień
przerobienia materiału itp. w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego, w czasie którego uczestnicy korzystali z kursu. Raporty będą
przekazywane zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany
przez zamawiającego,
2.5. usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, w przypadku awarii platformy
e-learningowej.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych
usług opisanych w załącznikach do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w trakcie realizacji niniejszej
umowy i po jej zakończeniu:

a) wszelkich materiałów, dokumentów czy informacji otrzymanych lub uzyskanych od
zamawiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem
lub realizacją postanowień niniejszej umowy,
b) danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem
postanowień niniejszej umowy.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy informacji, dokumentów i materiałów
dotyczących zamawiającego podanych przez niego do publicznej wiadomości.
6. Zamawiający na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781t.j.) przekaże wykonawcy dane osobowe (tj. imię i nazwisko) uczestników pobytu, a
wykonawca zobowiązuje się dysponować nimi zgodnie z przepisami przywołanej wyżej
ustawy.
§5
Przedstawicielstwo stron
Osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad realizacją niniejszej umowy
i współpracę pomiędzy stronami:
1.1. po stronie zamawiającego: ………………, e-mail: …………………, nr tel. ………..
1.2. po stronie wykonawcy: …………………., e-mail: …………………, nr tel. ………..
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§6
Kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej zamawiającemu w przypadku:
a) nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w §3 ust. 1,
b) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 10%
ceny określonej w §3 ust. 1,
c) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu określonego §2 ust. 2 w wysokości 0,5%
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w udostępnieniu
platformy e-learningowej,
d) za odstąpienie przez wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3
ust. 1,
e) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu określonego §4 ust. 2 pkt. 2.2.-2.4.
w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
f) za brak usunięcia usterki w czasie dłuższym niż 24 godziny, w przypadku awarii
platformy e-learningowej w wysokości 0,1% za każdy dzień braku dostępu do
platformy liczony od upływu 24 h od wystąpienia awarii platformy.
W przypadku nieuregulowania przez zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty odsetek za
zwłokę w wysokości ustawowej.
Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Łączna wysokość kar umownych, których zamawiający może dochodzić od wykonawcy
wynosi 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

§7
Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1.1. w razie 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 państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
1.2. w przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z postanowień niniejszej
umowy, w szczególności w razie:
 nieudostępnienia platformy e-learningowej umowy w terminie wskazanym w §2
ust.2,
1.3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w
niniejszej umowie przez wykonawcę, w terminie 60 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 1.2. Zamawiający może
wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, nie później niż do dnia
30 września 2022 r. poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
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4.
5.

Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych.
W przypadku wykonania przez zamawiającego prawa odstąpienia wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8
Zmiany w umowie
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące:
2.1. zmiany terminu realizacji szkoleń w przypadku:
− wystąpienia opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
− działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku, itp.),
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.1. strony dokonują
zmiany terminu realizacji szkoleń.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie
siedziby oraz osób wskazanych w §5. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do
zmiany umowy.

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

§9
Siła wyższa
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia,
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego
wpływu jak np. wojna, terroryzm, pożar, powódź, strajki, zarządzenia władz.
Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod
rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.
§10
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy strony wiążą
postanowienia SWZ wraz z załącznikami, oferta wykonawcy, ponadto stosuje się przepisy
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, a także akty wykonawcze do tych
ustaw oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy.
W niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy art. 15r-15v ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych uczestników oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi
przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Za wszelkie działania lub zaniechania wszystkich osób i podmiotów trzecich
zatrudnionych lub działających w imieniu lub na rzecz wykonawcy przy realizacji
przedmiotu umowy, wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez
strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do
porozumienia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby zamawiającego.
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6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sporządziła: Anna Zalewska
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