
Załącznik nr 2 
Do opisu przedmiotu  

zamówienia 
 

UMOWA  NR  ………………… 

(wzór – nie wypełniać) 

 

W dniu................... roku pomiędzy Miastem Łódź, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90 – 926 Łódź,  

w imieniu którego działa Miejski Zespołem Żłobków w Łodzi, z siedzibą przy  ul. Zachodniej 55a,  91-063 Łódź, 

reprezentowanym przez: 

 

1. Dyrektora      -          ………………………….  

 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”        

a firmą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

działającą na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” została zawarta Umowa następującej treści:           

 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia dla 480 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków  

w Łodzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy małym dzieciom i osobom dorosłym. 

 

§ 2 
Zakres usług obejmuje:  
         
1. Podstawę programową, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 

2. Program szkolenia spełniający wymogi ustawy nad opieką dzieci w wieku do lat 3.  

3. Wykonawca przeprowadza szkolenie z wykorzystaniem własnego sprzętu, takiego jak: rzutnik, komputer itp. 

4. Do zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: fantom niemowlęcia do nauki RKO,  

fantom dziecka do nauki RKO, fantom osoby dorosłej do nauki RKO, Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, 

maty ćwiczeniowe, jednorazowe rękawiczki dla każdego uczestnika, środki opatrunkowe, jednorazowe 

maseczki ćwiczeniowe do wykonywania oddechów ratowniczych dla każdego uczestnika. 

5. Część teoretyczna powinna zawierać prezentacje multimedialne obrazujące treść wykładów.  

Prezentacja powinna zawierać kolorowe ilustracje, zdjęcia, itd. Wydruk prezentacji może być przekazany 

uczestnikom szkolenia. Materiały pomocnicze mogą stanowić ilustracje, zdjęcia, filmy dydaktyczne, itp.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do wydania każdemu uczestnikowi po odbytym szkoleniu certyfikat 

ukończenia szkolenia ważnego przez okres 2 lat. 

7. Certyfikaty wydawane będą w dwóch egzemplarzach. 

 

§  3 

 
1. Usługi szkolenia stanowiące przedmiot zamówienia zostaną przeprowadzone 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(adres) 

2. Sala na cele szkolenia będzie miała zapewnione właściwe warunki BHP i PPOŻ. oraz zaplecze socjalne, w tym 

dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny.  

3. Sala szkoleniowa jest przystosowana do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych - wyposażona  

w minimum: krzesła, stoliki lub krzesła z blatem w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie uczestników 

szkolenia oraz komputer, rzutnik, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia. 



 

 

§ 4 

 

Przedmiot zamówienia zostanie realizowany od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r. 
 

§ 5 

 

1. Do określenia wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują ofertę cenową Wykonawcy przedstawioną  

w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.  

  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto ………………………….,- zł,                      

słownie: ……………………………………………………………………………………………, w tym wynagrodzenie netto za jedną 

osobę szkoloną w wysokości…………………………………….., - zł słownie:…………………………………………………………….. 

                                                                       

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur miesięcznych za wykonaną usługę każdorazowo  

po zakończeniu miesiąca. 

 

4. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowiło wartość faktycznie przeprowadzonych  

w danym miesiącu szkoleń określone liczbą osób i wartością jednostkową. 
 

5. Nie dopuszcza się ustalania jakichkolwiek opłat dodatkowych lub o podobnym charakterze. 

 

§ 6 

 
1. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń strony oświadczają: 

1.1 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

NIP – 7250028902 

1.2 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

NIP - ……………………. 

 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury z następującymi danymi: 

Nabywca: 

Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104 

90 – 926 Łódź, NIP: 7250028902. 

Odbiorca faktury: 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 

91- 063 Łódź, ul. Zachodnia 55a 

 

3. Strony ustalają płatność po wykonaniu usługi, przelewem w terminie 30 dni od daty   otrzymania faktury.  

Do faktury Wykonawca dołącza podpisane przez uczestników szkolenia listy obecności zawierające imię  

i nazwisko pracownika, nr żłobka/administracja.  

 

§ 7 

 

Zamawiający  przekaże Wykonawcy listy osób uczestniczących w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia. 

 

§ 8 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  także 

     pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,       

4. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 



 

 

 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. do ochrony danych, a w szczególności stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami. Obowiązek 

zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich uczestników procesu realizacji umowy w szczególności 

wszelkich informacji, danych, a także materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją 

Umowy. 

2. Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy   

(Dz.U.1997. Nr 133, poz 883 z póź. zm.) o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą”, 

jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 36-39 Ustawy. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie  

art. 31 Ustawy dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją postanowień 

niniejszej Umowy określonym w § 1 Umowy. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie 

wskazane powyższymi postanowieniami jest niedopuszczalne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a 

Ustawy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania powierzonych mu kopii danych osobowych były zgodne z wymogami rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia  2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U.Nr 100,poz.1024). 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych 

mu danych w realizacji Umowy. 

8. W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia 

(zwrotu lub zniszczenia potwierdzonego protokołem powierzanych mu danych osobowych) oraz 

stosowania wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Zamawiającego oraz podjąć stosowne 

działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na 

podstawie niniejszej Umowy. 

9. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem wszczęcia lub 

prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego lub innego podobnego. 

10. Strony zobowiązane są zorganizować oraz utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, 

zapewniające bezpieczne przechowywanie danych, a także dołożą wszelkich starań by zapobiec 

jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, lub dostępowi do tych danych. 

 

§ 10 

 

Wykonawca gwarantuje sprawną organizację i wysoką jakość świadczonych usług. 

 

§ 11 
     

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stronom przysługują kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

2.1. 15% wartości brutto Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca; 

3. W przypadku gdy Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody przewyższające wysokość kar umownych 
Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
        

 



 

 

 

§ 12 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Zamawiającego w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

 

Do reprezentowania stron w zakresie niniejszej umowy upoważnieni są: 

 ze strony Zamawiającego      - …………………….…………………………… 

 ze strony Wykonawcy            - ………………………………………………... 
 

§ 14 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony.        

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana warunków umowy, która byłaby niekorzystna  dla Zamawiającego 

 

 

§ 15 

 
W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 16 

 

Wszelkie opłaty związane z niniejszą umową ponosi Wykonawca. 

 

§ 17 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 19 

 
Integralną część umowy stanowi załącznik, którym jest Oferta Wykonawcy.  

 

 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 


