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L.Dz./PRO-dzpz/467/2019            Załącznik nr 7b do siwz 

 

UMOWA NR …../2019 WZÓR 

 

zawarta w dniu ………… 2019 roku w Tarnowie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. 

Mickiewicza 8 reprezentowaną przez: 

- prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę – Rektora PWSZ w Tarnowie 

- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” a 

………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

- ………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy 

ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie 

jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla 

obszaru zdrowia Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 

umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017r. 

 

Umowa zostaje zawarta z  Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986). 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług nagrania, montażu audio-video i renderowania 

kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznych realizowanych dla PWSZ w Tarnowie w 

sposób stacjonarny na terenie całej Polski. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, kwalifikacje  

i doświadczenie do należytego przeprowadzenia nagrania szkoleń będących przedmiotem 

niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

§ 2 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Usługę nagrania, montażu audio-video i renderowania kursów/szkoleń z zakresu symulacji 

medycznych realizowanych dla PWSZ w Tarnowie w sposób stacjonarny na terenie całej 

Polski. 
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1. Wykonawca dokona nagrania, montażu audio–video i renderowania, czyli przekształcenia 

materiału już zmontowanego do formatu umożliwiającego oglądanie nagrań wszystkich 

niżej wymienionych kursów w internecie (video będzie umieszczone na serwerach 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie). Ponadto Wykonawca opracuje do 

każdego filmu czołówkę zawierającą m. in.: tytuł filmu/kursu, nazwę Zamawiającego oraz 

oznaczenia właściwe dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Część 

kursów będzie realizowana w całej Polsce poza siedzibą PWSZ w Tarnowie. Stąd też w 

kalkulacji ceny Wykonawca powinien uwzględnić koszty dojazdów na miejsce szkolenia, 

zakwaterowania i wyżywienia osób dokonujących nagrań. 

2. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kursów zostaną podane przez Zamawiającego na 

minimum 7 dni przed realizacją poszczególnych kursów/szkoleń. Terminy nie będą 

podlegały negocjacji. Zamawiający przed terminem danego kursu przedstawi Wykonawcy 

dokładne miejsce, termin i czas szkolenia. Łączny czas trwania kursów/szkoleń wynosi 

208 godzin lekcyjnych. Na liczbę tą składają się następujące kursy: 

a. „Instruktor symulacji medycznej”: 40 godzin, w tym minimum 8 godzin wyjazdowych 

w Centrum Symulacji Medycznej udostępnionym przez Wykonawcę 

b. „Technik symulacji medycznej”: 40 godzin, w tym minimum 8 godzin wyjazdowych 

w Centrum Symulacji Medycznej udostępnionym przez Wykonawcę 

c. „Instruktor Symulacji Medycznej w pielęgniarstwie zabiegowym”: 24 godziny 

d. „Instruktor Symulacji Medycznej w stanach zagrożenia życia”: 24 godziny 

e. „Instruktor Symulacji Medycznej w pielęgniarstwie zachowawczym”: 24 godziny 

f. „Instruktor Symulacji Medycznej w ALS”: 16 godzin 

g. „Instruktor Symulacji Medycznej w BLS”: 16 godzin 

h. „Zarządzanie CSM”: 24 godziny, w tym minimum 8 godzin wyjazdowych w Centrum 

Symulacji Medycznej udostępnionym przez Wykonawcę 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia etapami (maksymalnie do 30 dni po 

zakończeniu danego kursu) na dysku zewnętrznym przenośnym i przekaże prawa 

autorskie do wykonanego przez siebie dzieła. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa kamerzysty wskazanego w procesie realizacji zajęć 

w celu nagrywania audio i video wszystkich realizowanych zajęć, 

b) dokonywania przez Zamawiającego w nagranych materiałach skrótów oraz przemontowań, 

zmian, modyfikacji materiałów filmowych, ich fragmentaryzacji i wykorzystywania 

fragmentów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób prowadzących szkolenia  

nieodwołalnej zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio i video 

 w tym jego rozpowszechnianie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku szkolących musi 

zostać  udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w formie pisemnej. Z tego tytułu 

szkolącym nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Prawo do decydowania o dokonywaniu powyższych czynności leży jedynie po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający nie poniesie żadnych 

dodatkowych kosztów jak i odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących 

ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności 
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objętych przedmiotem zamówienia, jak i w przypadku późniejszego korzystania z nagranych 

materiałów. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest autorem materiałów dydaktycznych będących utworami  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do tych utworów. 

5. W ramach ceny brutto określonej w § 5 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych do utworów, wizerunku i głosu osób szkolących 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych, w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy, polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:  

a. utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką  

b. wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, 

nanośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych 

lub multimedialnych 

c.  wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych 

d. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób aby 

osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie 

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie,  

w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych 

f. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy 

g. nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy 

h. opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu Utworu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666 z 

późn. zm.) w związku z realizacją Umowy.  

8. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te 

mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

9. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego lub praw z Utworu.  

10. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania wszelkich Utworów powstałych 

w toku realizacji Umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę. 

11. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia, Wykonawca, po 

zawiadomieniu przez Zamawiającego, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz 

wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, zaspokoi wszelkie 

uzasadnione roszczenia wobec Zamawiającego, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego - 

regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym 

wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.   
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§ 4 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie:  

a. prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nieprzedstawieniu zadowalającego 

wyjaśnienia tych nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający wypowie umowę w terminie 2 dni od otrzymania wyjaśnień, które nie zostały 

uwzględnione. 

b. Prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na brak 

akceptacji na dokonanie przez Wykonawcę zmiany osób prowadzących nagrywanie szkoleń, 

w przypadku gdy kwalifikacje i doświadczenie tych osób nie będą spełniać warunków 

zawartych w SIWZ Zamawiający wypowie umowę w terminie 2 dni od poinformowania 

przez Wykonawcę o zmianie kadry, która nie uzyskała akceptacji Zamawiającego. 

2. W przypadkach wypowiedzenia umowy, o których mowa ust. 1 pkt. a i b Zamawiający nie 

pokryje kosztów nagrywania szkolenia.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……… zł netto + podatek 

VAT …. % co daje łącznie ………. zł brutto (słownie: ………………………………….)  

2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w fakturze/rachunku po zrealizowaniu każdego z nagrań. 

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień złożenia polecenia przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

 1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.  

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

 4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, stwierdzenia że nagranie szkolenia 

przeprowadzone zostało niezgodnie z zawartą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, złożoną ofertą lub harmonogramem zajęć – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną do wysokości 50% wynagrodzenia za każde stwierdzone 

naruszenie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych 

Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści, na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach 

przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b. otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

c. zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e. w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej 

postanowień, w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków 

umownych lub w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w 

zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% 

ceny brutto przedmiotu umowy.  

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 

odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar 

umownych 

i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 8 

 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu. 

  

§ 10 

 

 1. Zamawiający wskazuje do współpracy: …………………………………………….… . 

(imię i nazwisko pracownika) 
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2. Wykonawca wskazuje do współpracy: ………….…………………………………. . (imię i 

nazwisko pracownika instytucji szkoleniowej)  

 

§ 11 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie spory mogące powstać z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


