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Umowa Nr ………… (PROJEKT) 

zawarta w dniu ………………..w Łodzi, pomiędzy 

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902, REGON 472057632 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Pana Sebastiana Zielińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi,   

ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź, na podstawie Zarządzenia Nr ………… Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia …………….. r.  

a 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa reguluje wzajemne zobowiązania stron przy realizacji zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity) zwanej dalej Ustawą i zostaje 

zawarta po rozstrzygnięciu przez Zamawiającego postępowania prowadzonego pod znakiem 

TIK/1/2020 i po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn. „Wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej 

EEG Biofeedback III stopnia – część 1/zadanie 1, wykonanie edukacyjnej usługi 

szkoleniowej z zakresu metody A.TOMATISA III stopnia – część 2/zadanie 2 oraz 

wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu 

obsługi pakietu biurowego MS Office 365 (poziom średniozaawansowany) – część 

3/zadanie 3”, zarejestrowanego pod nr TIK/1/2020 oraz współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia – zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w treści Ogłoszenia o zamówieniu dla danej części zamówienia 

oraz zgodnie z treścią złożonej oferty.  

2. Zakres zamówienia obejmuje 
1
: 

**/Część 1 / 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na 

przeprowadzeniu szkolenia dla 7 nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego z zakresu 

prowadzenia terapii i zastosowania terapii EEG Biofeedback  

 

 

                                                 
1
 Zapisy w zakresie przedmiotu umowy zostaną dostosowane do zamówienia uzyskanego przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią złożonej oferty. 
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**/Część 2 / 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na 

przeprowadzeniu szkolenia dla 8 nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego z zakresu 

prowadzenia terapii i zastosowania metody stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Alfreda 

Tomatisa 

**/Część 3 / 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej polegającej na 

przeprowadzeniu 8-godzinnego szkolenia dla 12 nauczycieli wskazanych przez Zamawiającego z 

zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office 365 (poziom średniozaawansowany) 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowanie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Przedmiot zamówienia został określony w treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.06.2020 r. 

nr ref. TIK/1/2020 (dalej: Ogłoszenie). Składając ofertę, Wykonawca złożył oświadczenie, iż treść 

Ogłoszenia jest mu znana i nie wnosi wobec niej zastrzeżeń.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz Ogłoszeniem, 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy oraz odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do 

umowy. 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: - ustala się zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z SIWZ nie 

dłużej jednak niż w terminie do 
2
: 

**/Część 1/ Szkolenie EEG Biofeedback III stopnia powinno zostać zrealizowane  w terminie do 

25.09.2020 r. Ostateczny termin realizacji szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem.   

**/Część 2/ Szkolenie z zakresu prowadzenia terapii i zastosowania metody stymulacji audio-

psycho-lingwistycznej Alfreda Tomatisa III stopnia powinno zostać zrealizowane  w terminie do 

25.09.2020 r. Ostateczny termin realizacji szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem.   

**/Część 3/ Szkolenie z zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office 365 – poziom 

średniozaawansowany powinno zostać zrealizowane w terminie do 25.09.2020 r. Ostateczny termin 

realizacji szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą z 

odpowiednim wyprzedzeniem.   

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności  

i których strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć przy zawieraniu 

umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów umownych, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu. Wówczas 

Zamawiający może wyrazić zgodę na wyznaczenie nowego terminu wykonania prac, który  

w stosunku do terminów poprzednich może być przesunięty o czas nie dłuższy niż czas trwania 

                                                 
2
 Zapisy zostaną dostosowane do zamówienia uzyskanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią złożonej oferty. 
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tychże okoliczności. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Wykonawcy zobowiązany jest do 

dotrzymania terminów ustalonych w umowie. Ustalenie nowych terminów musi nastąpić na piśmie.  

3. Przepisy szczególne wprowadzone ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mają 

odpowiednio zastosowanie przy realizacji przyszłego świadczenia umownego dotyczącego 

wykonawstwa przedmiotowych usług szkoleniowych. 

§ 3 Procedura realizacji przedmiotu umowy. 

Warunki realizacji umowy. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Do obowiązków Wykonawcy, w tym w szczególności osób wykonujących w jego imieniu usługi 

o których mowa § 1 ust. 2) należy: 

a) zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę: 

- uzupełnienia wiedzy uczestników z zakresu uzgodnionej tematyki zajęć 

b) zapewnienie profesjonalnej kadry dydaktycznej: Zajęcia mogą prowadzić jedynie osoby 

posiadające stosowne wykształcenie i umiejętności zgodnie z opisanym w Ogłoszeniu warunkiem 

udziału w postępowaniu. 

c) profesjonalne prowadzenie zajęć w wyznaczonym terminie niezależnie od frekwencji 

uczestników, 

d) zabezpieczenie stałego nadzoru nad jakością oraz realizacją realizowanych usług zgodnie z 

ustalonym przez strony harmonogramem i programem, 

e) wykonywanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności o której mowa w art. 

355 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w edukacji, 

f) prowadzenie  dokumentacji zajęć edukacyjnych w sposób dokładny i staranny, w oparciu o 

wzory i instrukcje przekazane przez Zamawiającego (w tym dzienniki zajęć, listy obecności, 

protokoły i dokumenty wymagane zgodnie z Wytycznymi EFS), 

g) przekazywanie uczestnikom, przygotowanych przez Zamawiającego narzędzi badawczych, w 

celu ich wypełnienia, na potrzeby monitoringu i ewaluacji Projektu, 

h) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji zajęć edukacyjnych, w tym wypełnionych 

narzędzi badawczych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

i) informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z 

wykonaniem usługi edukacyjnej, 

j) stosowanie się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego w celu utrzymania 

wysokiej jakości udzielonego wsparcia i dostosowania go do potrzeb uczestników zajęć 

edukacyjnych, 

k) informowanie uczestników zajęć edukacyjnych o współfinansowaniu zajęć przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

l) naprawienie zawinionych szkód lub pokrycie kosztów napraw maszyn, urządzeń i sprzętu 

będących w posiadaniu Zamawiającego, a przekazanych Wykonawcy do użytkowania w ramach 



 
TIK/1/2020 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a 
4

 

realizacji przedmiotowej usługi, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub celowego 

bądź przypadkowego uszkodzenia ich przez Wykonawcę, jego pracowników lub osób działających w 

jego imieniu lub na jego rzecz.  

2. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji umowy zostały wymienione w załączniku nr 

3 do umowy. Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie, iż osoby te posiadają niezbędną 

wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie – zgodne z warunkami postawionymi przez Zamawiającego.  

3.1. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację usługi z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie oraz uzyskać pisemną akceptację dla tej osoby.  

3.1.1 W tym celu, Wykonawca wraz z pismem przedstawia wszystkie dokumenty dotyczące tej 

osoby, poświadczające posiadanie przez nią wymaganej wiedzy, kwalifikacji i spełnianie warunku 

doświadczenia w stopniu równoważnym lub lepszym – o ile ten czynnik miał znaczenie i wpływ na 

wybór oferty Wykonawcy.  

3.1.2 W przypadku wstrzymania lub nie przystąpienia do realizowania umowy przez Wykonawcę z 

uwagi na brak możliwości zapewnienia właściwej kadry spełniającej oczekiwania i warunki 

postawione w SIWZ, Zamawiającego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych. Wypowiedzenie umowy 

musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.  

3.2. Na pisemny wniosek Zamawiającego – w oparciu o stwierdzone braki w posiadanych 

kompetencjach lub posiadanej wiedzy lub w przypadku wykazania, iż osoba wskazana przez 

Wykonawcę wykonuje usługę w sposób nienależyty, nieprofesjonalny lub w stopniu 

niegwarantującym osiągnięcia przez Zamawiającego założonych celów szkoleniowych, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie tej 

osoby od prowadzenia usług szkoleniowych i zastąpienie jej przez inną osobę posiadającą 

wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. Przed przystąpieniem do 

wykonywania usługi przez osobę która została wprowadzona do wykazu kadry dydaktycznej, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla tej osoby. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny i zaangażowanie osób 

wyznaczonych do wykonania danej części zamówienia oraz zabezpieczyć stały nadzór nad jakością 

wykonywanej usługi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest użytkować mienie Wykonawcy oddane mu w użytkowania na 

czas wykonywania umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób zwyczajowy przyjęty i 

zabezpieczyć je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mogącym powstać w wyniku czynności 

podejmowanych przez Zamawiającego lub w wyniku zaniechania wykonania powierzonych 

obowiązków.  

4.1. W przypadku wstąpienia zdarzeń o których mowa w ust. 4, Zamawiający zobowiązany jest 

bezzwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego. Wówczas zostanie sporządzony protokół 

szkody, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy szkody na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmuje 
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czynności zmierzających na naprawy szkody lub wykonuje ją w sposób niewystarczający, 

Zamawiającego przysługuje prawo do żądania naprawy łącznie z wystąpieniem na drogę sądową 

oraz do zlecenia naprawy w ramach wykonawstwa zastępczego (powierzenia naprawy 

wyspecjalizowanemu podmiotowi) i zaspokojenia poniesionych kosztów z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

4.2 Zapisy zawarte w ust. 1 lit. l) stosuje się odpowiednio. 

5. Pozostałe warunki zostały określone w treści Ogłoszenia,   

§ 4 Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca i osoby realizujące przedmiot umowy w jego imieniu zobowiązani są do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznali się w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy jest nieograniczone w czasie.  

2. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek 

ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do 

zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie 

ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.  

3. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w 

celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.   

4. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, 

do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są 

powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, 

orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.  

5. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w 

zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Zobowiązania Stron do zachowania poufności są nieograniczone w czasie. 

7. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości 

w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.  

8. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku 

z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, 

w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”. 

9. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu zawarcia i realizacji przedmiotu Umowy. 
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10. Zamawiający oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO wobec 

swoich pracowników i/lub osób upoważnionych do jego reprezentowania w sprawach związanych z 

realizacją Umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO, 

wobec wszystkich osób, które w jego imieniu realizować będą przedmiot umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia 

Umowy i reprezentowania Wykonawcy oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w jej 

realizacji, których dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu, informacji zawartych 

w załączniku nr 5a/5b do niniejszej Umowy. 

§ 5 Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 
3
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą łączne 

wynagrodzenie brutto w wysokości:
4
 

**Część 1) ……………………………………………, słownie: ……………………………………………… 

**Część 2) ……………………………………………, słownie: ……………………………………………… 

**Część 3) ……………………………………………, słownie: …………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin publicznoprawnych, a w 

przypadku świadczenia usługi przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia  wszystkie koszty w tym także daniny publiczno-

prawne mogące powstać po stronie Zamawiającego (tzw. brutto-brutto). 

2.1 W przypadku Wykonawcy wykonującego zamówienie dot. części nr 2 przedmiotowego 

postępowania, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zawiera również wszelkie koszty związane z 

wykonywaniem przez Wykonawcę dodatkowych usług towarzyszących szkoleniu, które zostały 

przewidziane przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu jak np. koszty organizacyjne 

czy koszty związane z zapewnieniem uczestnikom szkolenia noclegów i wyżywienia na warunkach 

określonych przez Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru usługi bez 

zastrzeżeń. 

                                                 
3
 Zamawiający informuje, iż w przypadku uzyskania zamówienia (w którejkolwiek z części) przez osobę fizyczną 

nie prowadzącą działalności gospodarczej, do treści niniejszej umowy oraz w szczególności do treści niniejszego 

paragrafu, zostaną wprowadzone zmiany o charakterze porządkującym wymagane nazewnictwo do potrzeb 

umowy cywilno-prawnej (np. Wykonawca->Zleceniobiorca; Faktura->Rachunek itp.) oraz zostaną dodane 

niezbędne zapisy na potrzeby rozliczeń podatkowych i skarbowych, nie stanowiących istotnych zmian w 

umowie.   
4
 Zapisy zostaną dostosowane do zamówienia uzyskanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią złożonej oferty. 
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4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym podpisanym Protokołem Odbioru, na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

5. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Koszty przelewu pokrywa Zamawiający. 

6. W związku ze współfinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający 

zastrzega wypłatę należnego wynagrodzenia za ten okres pod warunkiem dostępności środków na 

rachunku Projektu. 

6.1.W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, wynikającego z sytuacji, o której mowa  

w ust. 6 Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził odsetek za ten czas. 

7. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

8. Zamawiający oświadcza, iż nabywcą usługi jest Miasto Łódź (zgodnie z danymi podanymi,  

w komparycji), natomiast odbiorcą faktury jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zgodnie  

z danymi podanymi w komparycji.  

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu (nie dotyczy osób fizycznych 

nie prowadzących działalności gosp.).  

9.1 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.  

9.2 Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze 

9.3 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.  

9.4 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert , wpisując dane nabywcy: 

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  

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

9.5 W obu przypadkach o których mowa w pkt 9.3 i 9.4 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona 

zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.  

9.6 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 
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10. Wykonawca oświadcza, że 
5
: 

nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.)*, 

jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.), niezarejestrowanym 

jako podatnik VAT czynny*, 

jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.), zarejestrowanym jako 

podatnik VAT czynny*. 

11. Zapisy dotyczące split payment: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

2) Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do 

zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności. 

4) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze 

zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 6 Kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

zawartych w umowie, w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającego kary umowne z następujących tytułów: 

a) za zmianę bez zgody Zamawiającego osób realizujących usługę poprzez wprowadzenie osób nie 

wymienionych w wykazie kadry dydaktycznej, pominięcie osób tam wymienionych lub w przypadku 

stwierdzenia wprowadzenia osoby nie posiadającej wymaganych kwalifikacji – każdorazowo 0,50 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – dla danej 

części zamówienia. W przypadku ponownego zaistnienia sytuacji o której mowa w zdaniu 

pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia podwojonej kary umownej. 

b) z tytułu uzasadnionego zerwania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającego karę w wysokości 10% całkowitego wartości wynagrodzenia określonego w 

§ 5 ust. 1 niniejszej umowy – dla danej części zamówienia.. 

                                                 
5
 Zapisy zostaną dostosowane do zamówienia uzyskanego przez Wykonawcę zgodnie z treścią złożonej oferty. 
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c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającego karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy – dla danej części zamówienia chyba, że Zamawiający uzna, iż rozwiązanie 

umowy wynika z obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, a których nie 

można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę –  w tym 

w szczególności w przypadku: 

a) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od wykonywania obowiązków 

umownych w stopniu powodującym realne i uzasadnione zagrożenie dla dotrzymania umownych 

terminów zakończenia poszczególnych zadań, 

b) rażącego naruszenia podstawowych i ogólnie przyjętych zasad obowiązujących przy 

wykonywaniu usługi, jakich należy oczekiwać od podmiotu wykonującego usługę w sposób 

profesjonalny, 

c) gdy działalność gospodarcza Wykonawcy (lub możliwość dalszego wykonywania umowy) 

zostanie zakończona. W tym przypadku, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej, 

jeśli okoliczności powodujące zawieszenie lub zamkniecie działalności gospodarczej zostaną mu 

przedstawione przez Zamawiającego na piśmie i nie zostaną uznane za błahe i wynikające z niskich 

pobudek.  

2.1. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, w każdym przypadku, musi nastąpić na piśmie z 

podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 

2.2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skumulowanego naliczenia wszystkich kar umownych 

przewidzianych niniejszą umową w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych do ich 

naliczenia.  

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  

4.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadzie winy za wszelkie szkody, których doznał Zamawiający na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w postaci 

utraty części lub całości dofinansowania, uznania wydatków poniesionych przez Zamawiającego za 

niekwalifikowane lub nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej przez uprawnione podmioty / 

organy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób 

trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy na co wyraża on zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych procedur 

lub narusza inne postanowienia umowy i w przypadku, gdy po upływie 3 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

b) gdy zwłoka w stosunku do ustalonego terminu wykonania przedmiotu umowy przekracza 7 dni 

kalendarzowych, a zwłoka spowodowana jest nieprofesjonalnym działaniem Wykonawcy, 

zaniechaniem Wykonawcy lub pojawieniem się okoliczności za których wystąpienie Wykonawcy 

można przypisać wyłączną lub częściową winę. 

2.1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy pociąga za sobą naliczenie 

kar umownych o których mowa w § 6 ust. 1 lit c). 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od 

dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 8 Reprezentacja Stron do celu realizacji umowy 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej umowy, upoważnione są 

następujące osoby: 

1.1. W zakresie odbioru przedmiotu zamówienia 

a) Po stronie Zamawiającego- …………………….. 

b) Po stronie Wykonawcy- …………………………… 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w 

imieniu mocodawców czynności określonych w niniejszej umowie, w tym do przedstawienia 

przedmiotu umowy zamówienia do odbioru i odbioru zamówienia. Upoważnienie nie obejmuje 

prawa do zmiany postanowień umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany umowy. 
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§ 9 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy nie stanowią w szczególności zmiany: nazw/określeń Stron, siedziby Stron, 

numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty, 

b) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna 

dla Zamawiającego, 

c) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług 

stanowiących przedmiot umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych 

i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych 

jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił 

zamówienia. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 

Wykaz Załączników stanowiących integralną część umowy; 

1/ Oferta wykonawcy  

2/ Ogłoszenie o zamówieniu 

3/ Wykaz kadry dydaktycznej 

4/ Wzór Protokołu Odbioru 

5a i 5b/ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego osób upoważnionych 

do zawarcia umowy i reprezentowania Wykonawcy oraz osób realizujących przedmiot umowy w 

imieniu Wykonawcy;  

   Zamawiający         Wykonawca 

    

   __________              _____________ 

   data i podpis         data i podpis  
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Załącznik nr 5a 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w 

Łodzi danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy …………………………… w 

związku z jej zawarciem i realizacją, dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub innych osób 

uczestniczących w jej realizacji, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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, str. 1), dalej 

„RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, 

że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, ul. Karolewska 

30/34, 90-561 Łódź 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

W ZSS nr 2 w Łodzi wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może 

się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: zss2@inspektor-rodo.com.pl lub pisemnie na adres 

naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych 

z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych 

Administratorowi zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym. 

Pani/Pana dane przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji 

wynikających z przepisów prawa.  

4. Kategorie danych 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie kategorii danych: 

imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email.  

5. Źródło danych 

Pani/Pana dane administrator pozyskał od …………..(nazwa Wykonawcy), w związku 

z zawarciem i realizacją przedmiotu Umowy.  

6. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy 

oraz po zakończeniu jej obowiązywania przez okres przewidziany przepisami prawa w tym 

zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych 

i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez 
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okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. Zgodnie z 

obowiązującymi uregulowaniami Zamawiającego zobowiązany jest przechowywać dane osobowe 

pozyskane w związku z zawarciem umowy przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego 

roku po ostatecznym rozliczeniu umowy. 

7. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w 

naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, 

usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, 

np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.  

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy 

odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany powyżej. 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Zamawiającemu nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organ izacji 

międzynarodowych. 
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    Załącznik nr 5b 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych 

osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą  

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, ul. Karolewska 

30/34, 90-561 Łódź 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

W ZSS nr 2 w Łodzi wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może 

się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych 

osobowych pod adresem e-mail: zss2@inspektor-rodo.com.pl lub pisemnie na adres 

naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i 

rozliczenia umowy, której jest Pani/Pan stroną.  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji 

i rozliczenia ww. umowy, której Pani/Pan jest stroną, oraz realizacji wszystkich innych 

określonych w przepisach prawa obowiązków, w tym obowiązków jako płatnika danin 

publicznych a także obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z  ustawą o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z 

 prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalnośc i 

przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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.U. UE. L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej jako RODO.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany  przepisami prawa 

w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w 

przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Zamawiającego w zakresie 

archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu i w stosunku do niego. 

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Zamawiającego zobowiązany jest 

przechowywać Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie przez okres 10 lat licząc od 

dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym rozliczeniu umowy.  
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5. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane 

w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, 

usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. 

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany powyżej. 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, której 

jest Pani/Pan stroną.   

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Zamawiający nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Zamawiający nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 


