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- wzór 1 - 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu     …………… r.  w Chełmie, pomiędzy  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, NIP 563-20-77-608 

reprezentowaną przez …………………………. - …………………. PWSZ w Chełmie, zwaną dalej 

„PWSZ w Chełmie” 

a 

…………………………………. z siedzibą ………………………………….., wpisanym przez 

………………………………………….., 

 reprezentowanym przez ……………………………….. – ………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

 

§ 1  

1. PWSZ w Chełmie zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania oraz 

przeprowadzenia zajęć praktycznych dla ………. grup studentów kierunku Pielęgniarstwo 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w semestrze zimowym w roku 

akademickim 2018/2019, tj. w okresie od 03.10.2018 r. do 18.01.2019 r., w łącznym wymiarze 

……… godzin dydaktycznych. 

2. Zajęcia praktyczne, o których mowa w ust. 1 będą realizowane z przedmiotów: 

1) …………………………… 

2) …………………………… 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zajęcia praktyczne będą realizowane w terminach wynikających z organizacji roku 

akademickiego PWSZ w Chełmie, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Strony umowy zastrzegają sobie, po obustronnym uzgodnieniu i akceptacji, prawo do zmiany 

terminu realizacji zajęć praktycznych dla poszczególnych grup studentów. 

3. Skład osobowy oraz liczebność poszczególnych grup studentów kierowanych na zajęcia 

praktyczne określa PWSZ w Chełmie. 

4. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do zmiany liczby grup studenckich kierowanych na 

zajęcia praktyczne, a także do zmiany liczby studentów ustalonej dla poszczególnych grup 
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studenckich, jak również składu osobowego poszczególnych grup w trakcie obowiązywania 

umowy. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych 

zgodnie z  treściami programowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

a w szczególności do: 

1) zapewnienia odpowiednio przygotowanych stanowisk pracy, zgodnie z programem zajęć 

praktycznych, 

2) przeprowadzenia zajęć praktycznych przez wykwalifikowaną kadrę, spełniającą kryteria 

określone w opisie przedmiotu zamówienia (lista osób prowadzących poszczególne zajęcia 

wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia do prowadzenia zajęć stanowi załącznik 

do niniejszej umowy), 

3) przeszkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego studenta, zapoznania studenta 

z obowiązującym regulaminem pracy oraz innymi przepisami obowiązującymi 

u Wykonawcy, 

4) przekazywania szczegółowego instruktażu oraz nadzoru nad wykonywanymi przez 

studentów czynnościami w trakcie realizowania zajęć praktycznych, 

5) zapewnienia studentom na czas odbywania zajęć praktycznych środków ochrony 

indywidualnej, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także 

odpowiednich pomieszczeń socjalnych i szatni. 

2. Pracownik Wykonawcy, pod którego kierunkiem i bezpośrednim nadzorem studenci będą 

realizowali zajęcia praktyczne, zobowiązany jest do prowadzenia oraz potwierdzania 

przeprowadzonych zajęć praktycznych w wymaganej przez Uczelnię dokumentacji: Dziennik 

Kształcenia Praktycznego, Lista Obecności, Oświadczenie o przestrzeganiu praw pacjenta 

i tajemnicy zawodowej, Arkusz Oceny Studenta, Arkusz Samooceny Studenta oraz Przewodnik 

gromadzenia danych o Pacjencie. Kompletna, potwierdzająca realizację zakładanych efektów 

kształcenia dokumentacja jest przekazywana bezpośrednio wyznaczonemu pracownikowi 

Uczelni, który potwierdza prawidłowość zrealizowanych zajęć praktycznych. 

3. Dokumentacja wymagana tokiem studiów stanowi własność PWSZ w Chełmie. Jej powielanie 

oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym jest  zabronione. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 

związanych z ochroną danych osobowych w odniesieniu do studentów PWSZ w Chełmie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na swoim terenie pomieszczenia celem 

przeprowadzenia przez PWSZ w Chełmie spotkań organizacyjnych z pracownikami 
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realizującymi kształcenie i studentami odbywającymi zajęcia praktyczne.  

6. Personel Wykonawcy, pod którego kierunkiem studenci będą realizowali zajęcia praktyczne 

zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych oraz szkoleniach 

organizowanych przez PWSZ w Chemie, a mających na celu podnoszenie jakości kształcenia. 

7. W ramach niniejszej umowy i otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca umożliwia 

przeprowadzenie w uzgodnionych odrębnie terminach oraz komórkach organizacyjnych 

Wykonawcy Egzaminu Dyplomowego dla studentów kierunku Pielęgniarstwo. Egzamin 

dyplomowy zostanie przeprowadzony przez Komisję Egzaminu Dyplomowego PWSZ 

w Chełmie.  

§ 4 

1. PWSZ w Chełmie zastrzega sobie prawo do hospitacji zajęć praktycznych oraz bieżącej 

kontroli realizacji programu zajęć praktycznych przez wyznaczonego pracownika Uczelni. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez PWSZ 

w Chełmie w wyniku przeprowadzonych hospitacji lub kontroli realizacji programu zajęć 

praktycznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia szczególnej dbałości w zakresie bieżącego 

dokumentowania przebiegu zajęć praktycznych zgodnie z §3 ust. 2 umowy. 

 

§ 5  

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć praktycznych przez pracownika określonego 

w załączniku do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

o tym fakcie PWSZ w Chełmie oraz wyznaczyć w uzgodnieniu z Uczelnią do prowadzenia 

danych zajęć, inną osobę, posiadającą co najmniej równorzędne kwalifikacje. 

 

§ 6  

1. PWSZ w Chełmie zobowiązuje się kierować na zajęcia praktyczne studentów posiadających 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczonych od 

odpowiedzialności cywilnej. 

2. W przypadku ekspozycji studenta na materiał potencjalnie zakaźny, Wykonawca  

przeprowadzi procedurę postępowania poekspozycyjnego, obowiązującą jego pracowników 

oraz niezwłocznie zawiadomi PWSZ w Chełmie o zaistniałej sytuacji. 

3. W przypadku ekspozycji zawodowej, Wykonawca zobowiązanych jest do nieodpłatnego 

przekazania PWSZ w Chełmie kopii dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie 

procedury poekspozycyjnej. Kopię dokumentacji Wykonawca przekazuje PWSZ w Chełmie 

niezwłocznie po jej sporządzeniu. 
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4. Koszty wdrożenia procedur poekspozycyjnych wobec studentów ponosi PWSZ w Chełmie.  

 

§ 7  

1. Za wykonanie umowy PWSZ w Chełmie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone wg 

stawki …… zł brutto za jedną godzinę realizacji zajęć praktycznych z jedną grupą studencką, 

co stanowi  maksymalnie kwotę ……….. zł brutto (słownie:                     

……………………………..złotych brutto), z tytułu realizacji całości niniejszej umowy. 

Kwota obejmuje obowiązującą stawkę podatku VAT. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku przeprowadzenia przez Wykonawcę mniejszej liczby 

godzin niż określona w § 1  ust. 1, PWSZ w Chełmie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

wyłącznie za faktycznie zrealizowane godziny zajęć praktycznych wyliczone wg stawki za 

jedną godzinę ustaloną zgodnie z ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

niezrealizowane godziny zajęć praktycznych.. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktury 

wystawionej po upływie miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, za zakończone w 

danym miesiącu kalendarzowym przez poszczególne grupy studenckie zajęcia praktyczne 

oraz po przekazaniu PWSZ w Chełmie kompletnej dokumentacji przebiegu zajęć 

praktycznych prowadzonej dla poszczególnych studentów, oraz potwierdzeniu przez PWSZ 

w Chełmie prawidłowego zrealizowania zajęć praktycznych. 

4. Wynagrodzenie wypłacone będzie po otrzymaniu przez PWSZ w Chełmie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na nr konta wskazany 

w  fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego PWSZ w Chełmie. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszelkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie 

zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy 

 

§ 8  

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron. 

 

§ 9 

1. W przypadku niezrealizowania zajęć praktycznych w terminach określonych zgodnie 

z niniejsza umową, ustalonych dla poszczególnych grup studenckich, naruszenia obowiązku, 

o którym mowa w § 5, bądź nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji 

związanej z realizacją zajęć praktycznych, PWSZ w Chełmie przysługuje prawo do naliczania 
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kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego za zajęcia przewidziane dla danej 

grupy ćwiczeniowej z danego przedmiotu, których nieprawidłowość dotyczy. 

2. W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej, PWSZ w Chełmie 

może dochodzić odszkodowania w zakresie różnicy pomiędzy wysokością poniesionej 

szkody, a wysokością kary umownej. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla PWSZ w Chełmie. 

 

§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

     PWSZ w Chełmie                                          Wykonawca

 

 

 

 

 

 


