
 

 

Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
WZÓR  

UMOWA Nr …………….. 
 
zawarta w dniu ………..........................  r. w Łodzi pomiędzy: 
 
1. Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Kilińskiego 102/102a, NIP 725 10 23 290, w imieniu którego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 7778/VII/18 z dnia 
15 lutego2018r. działa Piotr Rydzewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łodzi 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 

2. (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej – osoba fizyczna, spółka cywilna ) 
(imię i nazwisko) ………………… (adres zamieszkania)………………….. prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą ……………(adres)……………………………………….. 
nr NIP………………nr REGON……………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS ) 
……….  z siedzibą w ………. przy ul. ………….wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział …………. pod numerem 
KRS ……..…………………, NIP ………..………………., reprezentowanym przez ………………….  
zwanym dalej Wykonawcą  

 
Na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 
najkorzystniejszej, podpisano umowę następującej treści: 

 
§ 1. Przedmiot Umowy. 

1. Przedmiot umowy obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowych warsztatów 
wyjazdowych w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, w obrębie 
województwa łódzkiego, w ramach projektu „Świetlice.Lodz”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „Warsztatami”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje warsztaty dla 151 osób, w tym: 133 osoby  – uczestnicy 
projektu „Świetlice.Lodz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 (podział na rodziców i dzieci zrekrutowanych do udziału warsztatach zostanie 
wskazany po ustaleniu terminu realizacji zamówienia, zastrzeżenie: bez prawa do roszczeń z 
tego tytułu przez Wykonawcę), 14 osoby – stanowiące kadrę świetlic, 4 osoby – z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

3. Celem przedmiotu umowy jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych 
poprzez aktywne działania służące wspieraniu procesu budowania wzajemnych relacji między 
członkami rodziny. 

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2. Okres obowiązywania Umowy. 
1. Termin obowiązywania umowy od 7 września 2018r. do dnia 30 września 2018 roku.  
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2. Warsztaty mają zostać przeprowadzone w dwóch 3-dniowych turach (zorganizowanych w dwa 
wybrane weekendy obejmujące dni: piątek, sobota i niedziela): 
1) w pierwszej turze udział weźmie grupa 79-osobowa: 70 uczestników projektu, 7 osoby 

stanowiące kadrę świetlic oraz 2 osoby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi; 
2) w drugiej turze udział weźmie grupa 72-osobowa: 63 uczestników projektu, 7 osoby 

stanowiące kadrę świetlic oraz 2 osoby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 
Przy czym dopuszcza się, w porozumieniu z Wykonawcą, dokonywanie  przesunięć w  ilości  osób 
w   poszczególnych  grupach,  z  zastrzeżeniem,  że  łączna  liczba  osób,  które skorzystają  
z warsztatów nie przekroczy 151. 

 
§ 3. Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Zapewnienie transportu uczestnikom warsztatów i kadrze zgodnie z pkt 1 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 

2. Zapewnienie grupowego ubezpieczenia uczestnikom wyjazdu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, zgodnie z pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom warsztatów i kadrze zgodnie z pkt 3 opisu przedmiotu 
zamówienia. 

4. Zapewnienia miejsca realizacji warsztatów spełniającego warunki, określone w pkt 4 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Przeprowadzenie warsztatów na warunkach, określonych w pkt 5-11 opisu przedmiotu 
zamówienia. 

6. Dostarczenie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu warsztatów 
zawierającego w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny oraz bloki tematyczne, 
zgodnie z pkt 9-11 opisu przedmiotu zamówienia. 

7. Zapewnienie do realizacji zamówienia kadry merytorycznej w kwalifikacjach i doświadczeniu 
określonych w pkt 12 opisu przedmiotu zamówienia.  

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zamówieniem. Wykonawca przygotuje 
sprawozdanie z realizacji zamówienia załączając dokumentację tj.: listy zbiorcze wszystkich osób 
uczestniczących w warsztatach wyjazdowych, listy obecności z danych warsztatów, dziennika 
zajęć z danych warsztatów, ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej na zakończenie warsztatów, 
dokumentacji fotograficznej z przebiegu warsztatów. 

9. Pomieszczenia, w których realizowane będą warsztaty oraz dokumenty merytoryczne powinny 
być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WŁ  
na lata 2014-2020. Zamawiający przekaże logotypy Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed 
planowanym terminem realizacji usługi. 

 
§ 4. Wymagania w ramach przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 5. Należności umowne. 

1. Strony ustalają, że należność za zorganizowanie i przeprowadzenie  warsztatów na podstawie 
niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty: 
1) ....................zł netto, (słownie złotych: ……………) 
2) ....................zł podatek VAT, (słownie złotych: ……………) 
3) ....................zł brutto, (słownie złotych: ……………) 
4) Cena jednostkowa brutto za jedną osobę …………………..zł, (słownie złotych: …………………..…)  

2. Cena jednostkowa brutto, o której mowa w ust. 1 pkt 4, podana przez Wykonawcę ustalona jest 
na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. 

3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie wynikać z przemnożenia ceny jednostkowej 
brutto określonej w ust. 1 pkt 4, przez liczbę osób, które wzięły udział w warsztatach,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający pokryje koszt organizacji warsztatów także za te osoby, które zostaną wpisane  
na listę osób skierowanych na warsztaty, a nie stawią się na zbiórkę nie informując 
Zamawiającego o fakcie rezygnacji z wyjazdu co najmniej na 2 robocze dni przed dniem wyjazdu, 
lub które poinformują o rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni robocze od dnia wyjazdu. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie poinformowany przez uczestników projektu  
o rezygnacji z wyjazdu przed upływem 2 dni roboczych od dnia wyjazdu, Zamawiający  przekaże 
Wykonawcy (faksem lub mailem) informację o skreśleniu tych osób z listy uczestników 
warsztatów.  

6. Zamawiający nie pokryje kosztów organizacji warsztatów w przypadku osób, o których mowa  
w ust 5. 

7. Zamawiający może skierować na miejsce osób, o których mowa w ust. 5, lub na miejsce osób, 
które poinformowały o rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni roboczych od dnia wyjazdu, 
innych uczestników projektu. 

8. Data obciążenia rachunku Zamawiającego stanowi datę zapłaty wynagrodzenia. 
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze 

…………………………………………………………………………………….… w Banku ………………………………………….,  
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dokumentacja związana  
z realizacją zamówienia, określona w pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia. Fakturę VAT, 
zawierającą w informacjach dodatkowych, numer niniejszej umowy, należy doręczyć 
Zamawiającemu do jego siedziby, pod adresem Łódź 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a. Fakturę 
VAT należy wystawić zgodnie z poniższym oznaczeniem: 
Nabywca: 
Miasto Łódź,  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,  
NIP 725 00 28 902  
Odbiorca faktury: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,  
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a 
(Wydział Wspierania Ekonomii Społecznej). 
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§ 6. Odstąpienie od Umowy. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości  
o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający uprawniony jest również do odstąpienia od umowy w przypadku  
nie zorganizowania warsztatów w terminie, o którym mowa w § 2 umowy. Uprawnienia  
do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od dnia upływu terminu końcowego,  
o którym mowa w §2 umowy. 

3. Odstąpienie od  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W każdym wypadku częściowego wykonania Umowy Wykonawcy należy się jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia 
jest akceptacja udokumentowanego zakresu wykonanych czynności przez Zamawiającego. 
 

 
§ 7. Kary umowne. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości  i w sytuacji określonej 
poniżej. 

2. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 2% wartości 

brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, przy czym za termin 
wykonania przedmiotu umowy strony rozumieją zarówno terminy warsztatów, o których 
mowa w § 2 ust 2 umowy, które to terminy zostaną ustalone po zawarciu umowy, jak i 
termin, o którym mowa w § 2 ust 1. 

2) W każdym innym przypadku nie wywiązania się z zobowiązań umowy, wymienionych  
w §3, w wysokości 3 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 
umowy; 

3) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet  w przypadku,  
gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wyniku umowy a następnie odstąpienia od umowy, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia  
jak i odstąpienia. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
6. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar 

umownych. 
 
 

7. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała  
z przyczyn, dla których stron nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 8. Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał  

się na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, nie jest zwolniony z odpowiedzialności  za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców. 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. W przypadku jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

§ 9. Zmiany postanowień Umowy. 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę dopuszczalna jest    

w następujących przypadkach i zakresie: 
1) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy, 
2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np.: zmiana  

nr rachunku bankowego), 
4) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację 
Umowy. 

4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn: 
a) wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub przedłużającej się procedury 

wyboru wykonawcy w postępowaniu lub przedłużającej się procedury podpisywania umowy; 
5. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 

a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 
zamówienia, w tym zmiany stawki VAT;  

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach. 

6. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 
 

 
§ 10. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 



 

 

Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

6 

 

1) przetwarzania danych osobowych tylko w celu określonym w niniejszej Umowie, 
 

2) zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych, 
 

3) przestrzegania uregulowań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

 
4) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - złożenia 

oświadczenia o dostosowaniu tych systemów do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

 
5)  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu nadzór i kontrolę nad przetwarzaniem i ochroną 

danych osobowych. 
 

§ 11. Prawa autorskie i prawa pokrewne 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich. 

 
2. Powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy utwory („Dzieła”), a w szczególności: 

materiały, podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, zwanej dalej „Prawem autorskim”. 

 
3. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i 
prawa zależne do Dzieł, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub jego części. 
Nabycie autorskich praw majątkowych do Dzieł następuje na polach eksploatacji, 
wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego, tj. w szczególności: 

 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
4. Nośniki, na których zostały utrwalone dzieła stają się własnością Zamawiającego z chwilą ich 
wydania. 
 

 
 

§ 12. Postanowienia końcowe. 
1. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę. 
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2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów 
wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1559 z późn. zm) oraz przepisy 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 457 z późn.  zm). 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze stron. 

 
 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 
 


