
 

1 

 

Załącznik nr …. do ogłoszenia o zamówieniu     

Numer sprawy:   

Wzór Umowy 

UMOWA nr      /DZP/262/2019 

W dniu ………….. roku  w Łodzi, pomiędzy: 

1. Miastem Łódź– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 

102/102a w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 651/VIII/19 z dnia 28.02.2019, działa 

Andrzej Kaczorowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi  

zwanym dalej Zamawiającym 

 a  

2. …………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

  Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pływania  

      korekcyjnego dla podopiecznych łódzkiej pieczy zastępczej na rzecz Miejskiego  

      Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom  

      z domów dziecka i rodzin zastępczych” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

      stanowiącego załącznik do umowy. 

 

§ 2 

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy  od dnia podpisania umowy do 15.11.2019 r. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego wykonania umowy wg opisu 

określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć uwzględniającego 

daty, godziny i miejsce prowadzenia zajęć oraz do przedstawienia go Zamawiającemu do 

akceptacji w terminie do 5 dni roboczych od wyboru oferty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pływalni na czas trwania zajęć. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzania listy obecności  

na zajęciach i przedłożenia ich Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć stanu 

bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu sportowego potrzebnego do 

przeprowadzenia zajęć.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kursantom wyprawki pływackiej  

w skład której wchodzą: kostium (odpowiedni do płci i rozmiaru), klapki, okularki  

i czepek. Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje potrzebne do zakupu 

wyprawek (rozmiaru i płci kursantów) najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych 

zajęć. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na koniec każdego cyklu 

składającego się z 9 spotkań sprawozdanie z realizacji usługi zawierające opisowe ujęcie 

przebiegu zajęć i osiągnięte rezultaty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego cyklu (9 spotkań) do 

przygotowania dla każdego uczestnika wytycznych, mających na celu pomoc  

w pracy nad korygowaniem istniejących wad oraz w utrzymaniu nawyków prawidłowej 

postawy ciała. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych 

zajęć. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zajęć podstawowego 

ubezpieczenia NNW – suma ubezpieczenia minimum 30 000 zł. 

 

 § 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:  

1) kontroli zgodności realizacji zamówienia z niniejszą umową,  

2) obecności podczas trwania zajęć. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia  nie może przekroczyć kwoty:  

……………………… PLN brutto 

(słownie złotych: ……………………… 00/100)  

w tym podatek VAT: ……………… PLN 

(słownie złotych: ………………….. 00/100 PLN)  

……………….. PLN netto 

     (słownie złotych: ……………..00/100)  
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§ 7 

1. Należne wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

merytorycznych lub finansowych na rachunku/fakturze Wykonawca jest zobowiązany do 

wystawienia rachunku korygującego/ faktury korygującej. 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca wystawi fakturę na: 

 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

NIP 7250028902 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90 – 012 Łódź 

 

4. Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej: 

 1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu, 

 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl, 

 3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 

fakturowaniu oraz akty wykonawcze, 

4.1) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując 

dane nabywcy: 

     - w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

     - jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

     - w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

4.2) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane 

nabywcy: 

    - w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725 0028902, 

    - jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

    - w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru usługi. 

  5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: sekretariat@mops.lodz.pl  

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@mops.lodz.pl
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§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu Wykonawcy. Przez nienależyte wykonanie usługi należy rozumieć takie, 

które jest niezgodne z ofertą Wykonawcy i zapisami ogłoszenia, a kara umowna którą 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu będzie wynosiła 50% wartości umowy 

brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania przedmiotowej umowy  

ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę warunków niniejszej umowy. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu 

rażącego naruszenia jej warunków zwalnia Zamawiającego z obowiązku uregulowania 

należności za nieprzeprowadzone imprezy lub części imprezy przeprowadzone z rażącym 

naruszeniem warunków umowy. Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy 

uważa się w szczególności: zatrudnienie przy realizacji niniejszej umowy animatorów 

niezdolnych do przeprowadzenia imprezy, pobieranie opłat od uczestników, 

niezrealizowanie programu imprezy. 

3. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, strona, z winy której nastąpiło opóźnienie zapłaci drugiej stronie karę umowną 

za każdą godzinę opóźnienia w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 

6 ust 1 za każdy godzinę opóźnienia, licząc od godziny, w którym obowiązek strony 

powinien być dopełniony. 

4. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

niezawinionych przez Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  

     na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do jej zapłaty. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany: 

1) dokonanie zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia po podpisaniu 

umowy; 

2. Zmiany wynikające z wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy 

i/lub Zamawiającego mogą zostać wniesione po podpisaniu umowy za wcześniejszą 

pisemną zgodą obu stron.  

3. Zmiany istotnej umowy nie stanowią: 

1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy; 

2) zmiana danych teleadresowych stron; 

3) zmiana danych rejestrowych stron. 
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4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej 

umowy: 

……………………………… Tel. ……………………………… 

……………………………… Tel. ………………………………. 

Wykonawca wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej 

umowy: 

……………………………… Tel. ……………………………… 

……………………………… Tel. ………………………………. 

 

§ 11 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dnia od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone 

protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.  

 

§ 12 

Integralną częścią umowy jest:  

1) ogłoszenie o zamówieniu wraz  załącznikami, 

2) oferta, złożona przez Wykonawcę. 

 

§ 13 

1. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności (likwidacja, upadłość), Wykonawca 

jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentów związanych z realizacją 

niniejszego zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 roku, s1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawa Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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§ 15 

W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony 

ustalają, że właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

                                                             

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca: 

 
 


