
Załącznik Nr 4 
do  Ogłoszenia 

 
Ogólne warunki Umowy 

 
zawarta w Warszawie w dniu ……………………... pomiędzy: 

- Skarbem Państwa - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pawińskiego 5A, NIP 525-20-92-286, reprezentowanym 

przez Panią ………………………………. – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a –  

 …………………………. z siedzibą w ……………….  przy ulicy ………………..,  wpisanym do 

KRS pod numerem 

NIP:  ……………………………………...; REGON:  …………………………………………..……                                   

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stronami”. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na 

zapewnieniu pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu 

państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021, zwanego 

dalej „egzaminem”, zgodnie z harmonogramem zawartym w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………….r., 

która stanowi załącznik nr 2 do umowy.   

 
§ 2. 

 
Cena 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają na 

maksymalną kwotę ………….zł brutto (słownie: ……………………………….. złotych), 

w tym podatek VAT ……………………….. zł, kwota……………..zł netto 

(słownie……………………………….złotych), na którą składa się suma wynagrodzeń 

brutto za zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia 

poszczególnych egzaminów w sesji wiosennej roku 2021, w tym za miejsca 

noclegowe zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w ofercie Wykonawcy  
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z dnia ……………  r., stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Kwota wynagrodzenia, 

w przypadku wykorzystania mniejszej liczby miejsc noclegowych niż wskazana w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostanie pomniejszona odpowiednio  

o koszty tych miejsc, według stawki określonej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, wydatki i opłaty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy potrzebne do zapewnienia 

odpowiedniego stanu pomieszczeń i infrastruktury technicznej każdorazowo dla 

przeprowadzanego egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji 

wiosennej  w roku 2021, wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych.  

3. Kwota  wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie może ulec zwiększeniu w czasie 

realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust.1. 

 

§ 3. 
 

Warunki realizacji umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy informacji niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu umowy oraz jest uprawniony do bieżącej kontroli  

i zgłaszania uwag, co do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Termin każdego egzaminu zostanie ustalony w formie pisemnej w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy  

3. Zamawiający na co najmniej 30 dni przez planowanym terminem egzaminu będzie 

zobowiązany do udzielenia informacji dotyczącej konieczności zapewnienia przez 

Wykonawcę miejsc noclegowych ze śniadaniem dla członków komisji, w tym liczby 

tych miejsc oraz terminu rezerwacji. Wykonawca będzie zobowiązany na co najmniej 

10 dni przez ustalonym terminem egzaminu, poinformować na piśmie 

Zamawiającego o miejscu zapewnienia miejsc noclegowych.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

oraz wskazówkami i oczekiwaniami Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia na bieżąco uwag Zamawiającego co 

do sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu umowy.  

§ 4. 
 

Zmiany umowy 
 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy  

w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, w następującym zakresie:  



 3 

1) zapewnienia dodatkowych sal egzaminacyjnych i miejsc noclegowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym po spełnieniu przesłanek, o których 

mowa w art.144 ust.1 pkt 2  i pkt 3 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) zmiany wynikającej z powstania niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, 

a treścią oferty i/lub Ogłoszeniem o zamówieniu, powstałej na skutek ewentualnej 

omyłki w zredagowaniu umowy w relacji do treści oferty i/lub Ogłoszenia. 

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 5. 

 
Warunki płatności 

 
1. Zapłata należności będzie następowała po każdym egzaminie, w terminie do 30 dni 

od daty złożenia Zamawiającemu oryginałów prawidłowo wystawionych  faktur VAT, 

oddzielnej za sale egzaminacyjne  i oddzielnej za wykorzystane miejsca noclegowe. 

2. Podstawą wystawienia każdej faktury VAT będzie prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, stwierdzone złożonym podpisem na fakturze VAT przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.   

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

umieszczony na fakturze VAT.  

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

tj.: wydanie polecenia przelewu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 6. 

 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, za dany element zamówienia (zapewnienie pomieszczeń  

i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego i/lub  

zapewnienie miejsc  noclegowych), w przypadku nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 umowy. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie 

roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.  

 
§ 7. 

 
Odstąpienie od umowy 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. 

2. Przez naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, 

rozumie się: 

1)nieuwzględnianie bezzwłoczne uzasadnionych uwag lub zastrzeżeń zgłaszanych 

przez Zamawiającego w toku wykonywania przedmiotu umowy; 

2) rażące uchybienia w realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do 

zaniechania naruszeń umowy, wskazując jednocześnie termin realizacji nałożonego 

przez Zamawiającego obowiązku. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wezwania 

upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.   

 
§ 8. 

 
Postanowienia końcowe 

  
1. Prawa wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane przez Wykonawcę na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać 

w drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy i trwa do czasu zapewnienia 

pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia ostatniego egzaminu 

państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021, obejmującego 

przedmiot umowy, z zastrzeżeniem  § 5 ust.2 niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

Załączniki do umowy: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia 
2) Formularz oferty z dnia ……………... 


