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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 Ogólne warunki umowy  

Umowa nr…………. 
 

Zawarta w dniu…………. 
 
w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z 
siedzibą w Warszawie przy ulicy Adolfa Pawińskiego 5A, e-mail sekretariat@ckppip.edu.pl 
NIP 525-20-92-286, reprezentowanym przez Panią …………………..– Dyrektora, zwanym 
dalej „Zamawiającym”,  
a 
Panią/Pana……………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………. 

Adres  e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 
1. Przez niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego 
do wykonania oznaczonego dzieła, zwanego dalej „dziełem”, którym jest: 

1) udział w charakterze Członka w pracach dwóch Zespołów do zaopiniowania 

wniosków o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, złożonych przez położne, posiadające 

stopień naukowy doktora nauk ……………………. oraz dorobek naukowy 

i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty;  

2) weryfikacja wniosków, o których mowa w pkt 1, wraz z dokumentacją załączoną 
do wniosków; 

3) przygotowanie merytorycznych opinii w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania 
specjalizacji, w następstwie rozpatrzenia wniosków, o którym mowa w pkt 1; 

4) sporządzenie protokołów zawierających  opinie merytoryczne o której mowa w pkt 3, 
i ich przekazanie do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia 
powołania zespołów zarządzeniami Dyrektora Centrum; 

5) zajęcie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do zastrzeżeń wnioskodawcy 

dotyczących sporządzonej opinii i przekazanie tego stanowiska w terminie 

nie później niż 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wniosku o zajęcie 

stanowiska w tym zakresie.  
2. Umowa obowiązuje do dnia wydania obu decyzji przez Ministra  Zdrowia. 

 

 
§ 2. 

1. Za prawidłowe wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 1 ust. 

1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: 

……………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego rachunku wystawionego przez Wykonawcę, 

po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania dzieła w sposób właściwy i zgodny 

z treścią niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany 

przez Wykonawcę w wystawionym rachunku. 
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4. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy (data przyjęcia przez 

bank do wykonania polecenia przelewu). 

 
   § 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło wykorzystując w najwyższym stopniu swoją 

wiedzę, umiejętności i zdolności, tak aby właściwości dzieła odpowiadały potrzebom 

Zamawiającego. 

2. W celu wykonania dzieła, Zamawiający udostępnia Wykonawcy kopię wniosków, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wraz z załącznikami złożonymi przez osoby 

ubiegające się o zwolnienie z odbywania specjalizacji. 

3. Dokumentacja Wnioskodawców zostanie przesłana na adres wskazany w umowie 

uzgodniony z Członkiem Zespołów.  W przypadku korespondencji elektronicznej, 

dokumentacja będzie przesyłana z użyciem hasła szyfrującego. 

4. Po wykonaniu dzieła Wykonawca  jest zobowiązany do odesłania lub trwałego 

zniszczenia dokumentów i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pocztą 

elektroniczną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania dzieła.  

 

§ 4. 
Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy ustnych, a na pisemne żądanie, 

również pisemnych informacji dotyczących realizacji umowy. 

 

§ 5. 
Przyjęcie dzieła, a także odbiór lub trwałe zniszczenie udostępnionych dokumentów, 

o których mowa w § 3 ust. 2, nastąpi na podstawie przekazanych  protokołów Zespołów 

zawierających  opinie, o których mowa w § 1. 

 
§ 6. 

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż dzieło określone w § 1, nie nosi cech utworu                             
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

           § 7. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy zmianie 

ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, skutkujący koniecznością 

dokonania zmiany umowy. 

 

§ 8. 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób 

ubiegających się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji. 

2. Zamawiający potwierdza, że jest administratorem danych, które powierza. 

3. Celem przetwarzania jest realizacja niniejszej umowy.  

4. Zakres powierzonych danych obejmuje dane zawarte we wnioskach oraz w dokumentacji 

dołączonej do wniosków oraz innej dokumentacji sprawy. 

5. Dane osobowe określone w ust. 4 są powierzone na czas realizacji umowy i mogą być 

przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania dzieła opisanego 

w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami wewnętrznymi 

obowiązującymi u Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych określonych w ust. 1 i 4 innemu        

podmiotowi. 

8. Zamawiający zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w 

ust. 1 i 4, do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 

36–39 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 32 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

 
 

§ 9. 
1.Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
obejmujących imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, numer pesel, adres 
zamieszkania/korespondencyjny, nazwę pracodawcy/miejsca pracy, numer telefonu, adres    
e –mail, na potrzeby związane z zawarciem, wykonaniem, kontrolą realizacji niniejszej 
umowy,  oraz przekazanie ich do Ministerstwa Zdrowia w celach sprawozdawczych. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, 
obejmujących: tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer 
telefonu, adres e –mail, pozostałym członkom i przewodniczącemu komisji w celu realizacji 
umowy. 
 

§ 10. 
Korespondencja będzie przesyłana na adresy Stron wskazane w umowie. W przypadku 
zmiany adresu Strony będą się o tym informować, a w przypadku zaniechania tego 
obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni znany adres uważa się za skutecznie 
doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej nadania. 

 

§ 11. 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 
§ 12. 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA    

 
 


