Załącznik nr 3

UMOWA nr……….

zawarta w dniu ………… roku w Gdyni pomiędzy:

…………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
a
RescuePro Spółka Cywilna Marek Dąbrowski, Andrzej Kołacki z siedzibą w Gdyni (81-586
Gdynia, ul. Strzelców 40/24), REGON 221813901 ; NIP 5862280810, reprezentowanym przez
Andrzeja Kołackiego, zwanego w dalszej części „Zamawiającym”.

Podstawę zawarcia umowy stanowi:
1. Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019 r.
2. Oferta Wykonawcy z dnia …….. r.
Umowa realizowana w ramach projektu Umowa realizowana w ramach projektu nr
POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy
BLS, ACLS, PALS i ITLS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach
Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt dofinansowany w 84,28
% ze środków europejskich.

§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie
prowadzenia kursów AHA/ITLS, jako instruktor kursów …………. dla uczestników Projektu,
o których mowa w preambule niniejszej umowy.
2. Realizacja umowy odbywać się będzie w miejscach i w terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzi działalność
gospodarczą/nie prowadzi działalności gospodarczej.
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
zapewniające realizację czynności objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób
staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.
5. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania umowy, jak również po jej ustaniu,
zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z umowy lub
pozyskanych w związku z jej realizacją i nie ujawni ich osobom trzecim oraz, że
wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich
i obowiązującego prawa.
6. Wykonawca nie może powierzać wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim
(podwykonawcom).
7. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z
realizowanym projektem przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo
Zdrowia oraz inne organy upoważnione.
§2
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia ………… r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
w przypadku gdy Wykonawca dopuści się naruszenia jej postanowień.
3. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron, bez podania
przyczyny, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
§3
Rozliczanie zrealizowanych czynności
1.

2.

3.

4.

5.

Strony ustalają, iż za realizację czynności wynikających z umowy, Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie, rozliczane w cyklach miesięcznych, stanowiące
iloczyn liczby godzin, w których Wykonawca wykonywał w danym miesiącu czynności na
rzecz Zamawiającego oraz stawki za każdą godzinę ich wykonywania w wysokości …………
zł brutto, słownie ………… brutto.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie w terminie do 10 dni, liczonym od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca wykonywał
na rzecz Zamawiającego czynności, na podstawie dostarczonego oraz prawidłowo
wystawionego rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w rachunku
całkowitej ilości godzin, w których wykonywał czynności na rzecz Zamawiającego, w
miesiącu kalendarzowym, którego rachunek dotyczy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na rachunku. Dniem płatności wynagrodzenia będzie dzień przyjęcia polecenia przelewu
przez Bank Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego, w formie
pisemnej, o każdej zmianie w zakresie danych objętych oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 4 powyżej.
Wynagrodzenie zwolnione jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 litera c)
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6.
7.

Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 ze zmianami z
uwzględnieniem przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 4
kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.).
Strony zaznaczają, że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia majątkowe.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty jakie
Zamawiający ponosić będzie w związku z realizacją umowy. Tym samym Wykonawca
oświadcza, iż nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami
poniesionymi w związku z realizacją umowy.
§3 (dla umowy-zlecenia)
Rozliczanie zrealizowanych czynności

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Strony ustalają, iż za realizację czynności wynikających z umowy, Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie, rozliczane w cyklach miesięcznych, stanowiące
iloczyn liczby godzin, w których Wykonawca wykonywał w danym miesiącu czynności na
rzecz Zamawiającego oraz stawki za każdą godzinę ich wykonywania w wysokości …………
zł brutto, słownie ………… brutto.
Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy wypłacane będzie w terminie do 10 dni, liczonym od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zleceniobiorca
wykonywał na rzecz Zleceniodawcy czynności, na podstawie dostarczonego oraz
prawidłowo wystawionego rachunku. Zleceniobiorca zobowiązany jest do określenia w
rachunku całkowitej ilości godzin, w których wykonywał czynności na rzecz
Zleceniodawcy, w miesiącu kalendarzowym, którego rachunek dotyczy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
wskazany na rachunku. Dniem płatności wynagrodzenia będzie dzień przyjęcia polecenia
przelewu przez Bank Zleceniodawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie pomniejszone o zaliczkę na
podatek dochodowy oraz inne należne zobowiązania publicznoprawne, zgodnie z
przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od
osób fizycznych, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę w dniu zawarcia umowy
oświadczenia.
Zleceniobiorca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę, w formie
pisemnej, o każdej zmianie w zakresie danych objętych oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 4 powyżej.
Strony zaznaczają, że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Zleceniobiorcy nie
przysługują żadne roszczenia majątkowe.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty jakie
Zleceniodawca ponosić będzie w związku z realizacją umowy. Tym samym
Zleceniobiorca oświadcza, iż nie będzie obciążał Zleceniodawcy żadnymi dodatkowymi
kosztami poniesionymi w związku z realizacją umowy.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się, w szczególności do:
1.
2.

3.

4.

Wykonywania usług z należytą starannością, z zachowaniem swojej najwyższej wiedzy
i umiejętności,
Stosowania środków zapewniających najpełniejszą ochronę udostępnionych mu
dokumentów, które zawierać mogą informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
Zamawiającego lub podmiotu na rzecz, którego Zamawiający wykonuje czynności,
Przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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) w
związku z realizacją niniejszej umowy, zarówno w czasie jej trwania, jak również po jej
rozwiązaniu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie czynności w stosunku do osób
trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za czynności osób, którymi posługuje się przy
wykonywaniu umowy jak za swoje własne czynności.
§5
Postanowienia umowy

1.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w
umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość
dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

2.

Zakres zmian może dotyczyć m.in.: okresu i harmonogramu realizacji umowy,
ostatecznej liczby godzin szkoleniowych, zasad płatności, zabezpieczenia i kar
umownych.

3.

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu
pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów
potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

5.

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 14-dniowym okresem
wypowiedzenia.

6.

W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, umowa
ulegnie rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia.

7.

Odstąpienie od umowy powinna nastąpić w firmie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§6
Kary umowne
1.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.

2.

Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w
realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową oraz nałożyć kary umowne w
szczególności w przypadku:
a. opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu przez Strony w wysokości 5% kwoty brutto określonej w Umowie i
Zamówieniu za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, w którym obowiązek powinien
być dopełniony;
b. odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 50% kwoty brutto określonej w
Umowie i Zamówieniu;
c. jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał w sposób nienależyty przedmiot
zamówienia, a także w przypadku, gdy Zamawiający wezwał Wykonawcę do
poprawienia lub uzupełnienia tej czynności zamówienia, a zamówienie poprawione
przez Wykonawcę w dodatkowym terminie nadal ma wady lub Wykonawca odmówił
usunięcia wad zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 25% kwoty brutto określonej w Umowie.
d. Potwierdzenie nienależytego wykonania Umowy zostanie wykazane w protokole
rozbieżności. Musi on zawierać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego względem
Wykonawcy w zakresie przedmiotu dostawy.
e. W przypadku jeżeli Wykonawca pomimo zaistnienia zmiany danych, w szczególności
w zakresie informacji o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, nie złoży
Zamawiającemu aktualizacji oświadczenia, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów wynikających z nieprawidłowego rozliczenia umowy.

3.

Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy należnego
na podstawie Zamówień.

4.

Jeżeli szkoda przewyższy kwoty ustalonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§6
Pozostałe postanowienia Umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu, sporządzonego w formie pisemnej.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że umowa nie stanowi umowy o pracę w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy.
4. Wykonawca oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie czynności

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

określonych w umowie.
5. W kwestiach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy regulujące przedmiot zawartej umowy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)
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