
 

 

 
 

 

DA.PM.232.04.2020 

 

Umowa nr  

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620 

reprezentowaną przez: dr hab. n. med. Macieja Słodkiego - profesora Uczelni - Rektora 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a                                                               

Panem: …………………………..   

Adres: …………………………….  

PESEL: ………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

 

Strony zawierają umowę w trybie zamówienia społecznego (art. 138o) dla przedmiotu zamówienia 

pn. „Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, z późn. zm.), w ramach postępowania, które zostało rozstrzygnięte dnia 

………………………….. o następującej treści: 

 

§ 1 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w ramach zamówienia, 

następujących czynności: przeprowadzenie zajęć w formie .....................z przedmiotu: 

......................................, Kierunek: ....................., zakończonych .................., rok II, semestr 

..........., studia ......................... stopnia, ........................ wraz z prowadzeniem dokumentacji 

przebiegu realizacji zajęć wymaganej przez Zamawiającego w zakresie świadczenia usług 

edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z jego opisem i wymogami zawartymi w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej 

umowy. 

4. Poprzez zajęcia strony rozumieją (w zależności od złożonej oferty) w szczególności: ćwiczenia. 

Integralną częścią wykonywanych zajęć są: konsultacje (1 godzina tygodniowo), dyżury 

dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów, sprawdzanie prac kontrolnych studentów oraz 

udzielanie zaliczeń z przedmiotu – za wykonywanie czynności będących integralną częścią 

zajęć nie przysługują dodatkowe wynagrodzenia. 

5. Godzina zajęć wykonania usługi rozumiana jest jako godzina dydaktyczna w wymiarze 

wynoszącym 45 minut. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w § 1 niniejszej umowy 

i powierzonych mu przez Zamawiającego z dochowaniem należytej staranności oraz oświadcza, 

że posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę niezbędną do ich wykonania. 



 

 

 
 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie wszelkich 

informacji o przebiegu wykonywania umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli 

prawidłowości jej wykonywania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z zasadami w zakresie realizacji zajęć 

dydaktycznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności w zakresie prowadzenia 

dokumentacji przebiegu wykonania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 3 

Zlecenie będzie wykonywane w terminie od ………………………………. w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ………….brutto za godzinę (słownie: …………….. ………) przy 

umówionej liczbie ……………. godzin wykonania zlecenia, tj. łącznie ……………. brutto 

(słownie: ……………………………. 00/100) po odbiorze kolejnych etapów realizacji zlecenia 

(nie częściej niż raz na miesiąc) na podstawie faktury/rachunku wystawionej/wystawionego 

przez Wykonawcę. 

2. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszystkie świadczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń 

społecznych zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca osiągnie w ciągu danego miesiąca, z tytułów innych niż 

niniejsza umowa, wynagrodzenie niższe od minimalnego krajowego ogłaszanego w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za dany 

miesiąc zostanie obliczone, jako różnica kwoty określonej w ust. 1 i kwoty składek na 

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, jaką Zleceniodawca obowiązany jest sfinansować w 

związku z wypłatą wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

4. W przypadku określonym w ust. 3, całkowity koszt usługi będącej przedmiotem umowy nie 

może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie: 

a) Faktura/Rachunek wystawiona przez Wykonawcę, zgodna z przedstawioną ewidencją czasu 

pracy. 

b) Rachunek wraz z ewidencją przepracowanych godzin należy złożyć do osoby zlecającej 

wykonanie zadań i czynności w celu potwierdzenia rachunku pod względem 

merytorycznym, a następnie przekazywany jest do Kwestury w celu potwierdzenia pod 

względem formalno-rachunkowym. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury/rachunku rozliczającego godziny 

przepracowane w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 15 stycznia roku 

następnego. 

d) Potwierdzenia odbioru wykonania zlecenia dokonuje dziekan Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej.  

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie złożonej faktury/rachunku 

zatwierdzonego zgodnie z  ust. 5 w terminie:  



 

 

 
 

 

a) 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu 

rachunku/faktury do Kwestury do 10 dnia każdego miesiąca, 

b) ostatniego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku 

/faktury do Kwestury Uczelni, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 

7. W przypadku nie świadczenia zleconej pracy w danym miesiącu Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia „zerowej” ewidencji czasu pracy.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 774-

24-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy. Tym samym osoba 

trzecia nie może otrzymać przysługującego mu wynagrodzenia. 

10. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na numer rachunku bankowego wskazany na 

rachunku/fakturze. 

 

§ 5 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonywanie czynności wynikających 

z niniejszego zlecenia pozbawione wad i wykonane w sposób umówiony. 

2. Strony ustanawiają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

niezrealizowanego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za daną część 

zamówienia, 

b) w przypadku opóźnienia w świadczeniu usługi powyżej 15 minut od planowanego  

rozpoczęcia zajęć  w wysokości 100,00 zł za każde spóźnienie, 

c) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy z tytułu 

niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących usługę edukacyjną, 

d) w przypadku niezjawienia się na zajęciach w wysokości 300 zł za każdą 

nieusprawiedliwioną nieobecność. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia a następnie odstąpienia od  

umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu 

opóźnienia,  jak i odstąpienia od umowy z przyczyn Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowej umowy, 

c) Wykonawca powierzy wykonywanie prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy innym 

osobom, niż wskazanym w ofercie, 

d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami regulującymi 

proces dydaktyczny, 

e) w przypadku stwierdzenia wad w wykonywanych przez Wykonawcę czynnościach 



 

 

 
 

 

określonych w § 1 niniejszej umowy – Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego 

usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym 

terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeżeli elementy 

świadczonej usługi będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku braku możliwości uruchomienia danego 

przedmiotu ze względu na okoliczności niezależne od niego np. ze względu na małą ilość lub 

brak osób uczestniczących w procesie rekrutacji – może dojść do rozwiązania umowy z uwagi 

na jej bezprzedmiotowość. 

4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 

 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie Aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

3. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 

b) zmniejszenia do 50% wartości realizowanego zamówienia w przypadku zmniejszenia ilości 

godzin dydaktycznych, 

c) zmiany harmonogramu realizacji zajęć (zmiany w kolejności i terminach realizacji 

zamówienia) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. wniosku Wykonawcy, 

d) przedłużenia terminu umowy w przypadku zmian w organizacji procesu dydaktycznego, 

e) obniżenie ilość/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej 

zmiany, np. zmniejszenia ilości studentów, zmiany harmonogramu. Rozliczenie  zostanie 

dokonane w oparciu o koszt 1 godziny, podanej  w formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

f) aktualizacji sposobu i zakresu prowadzonych zajęć ze względu np. na zmiany 

obowiązujących przepisów, 

g) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 

-zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 

-zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty, niepokoje, 

strajki, 

h) skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku jego wcześniejszego 

zrealizowania. 

 

§ 8 

1. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia 

Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy.  



 

 

 
 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 

jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu), z wyjątkiem sytuacji określonej w § 7 ust. 

3 pkt c). 

2. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu     

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 


