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UMOWA NR ……../2018 

z dnia ……….2018 roku 
 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 
 

 

Województwem Łódzkim z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 w Łodzi NIP 725-17-39-344 - 

Centrum     Kształcenia     Ustawicznego     Samorządu     Województwa     Łódzkiego     w     Łodzi, 

ul. Wielkopolska 70/72 posiadającym: NIP: 9471979100, REGON: 101158674, reprezentowanym przez: 
 

Dyrektora   Centrum   –  mgr   Sylwię   Laskowską , zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
 

a 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 
Preambuła 

 

 

Niniejsza umowa zawarta zostaje w ramach  realizacji  zadania: Doskonalenie nauczycieli w roku 
2018. - Kurs ortodontyczny dla higienistek stomatologicznych. 

 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 
 

 

1. Przedmiotem umowy jest  usługa szkoleniowa z zakresu - Kurs ortodontyczny dla higienistek 

stomatologicznych. 

2.  Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą 

Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Umowy. 
 

 
§ 2 Obowiązki  Wykonawcy 

 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób 

zapewniający prawidłowe wykonanie zadania w terminie określonym w § 4 Umowy. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1)  terminowego przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu w terminie wskazanym w  

       harmonogramie ustalonym z Zamawiającym, 

2)   dostarczeniem przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą  

       stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy; 

3)  zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających osiągnięcie założonych celów usługi, w  

      tym posiadanie niezbędnych programów komputerowych, czy sprzętu o ile realizacja usługi       

      tego wymaga – wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

4 )  poddania się kontroli dokonanej przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 

umowy w sprawie organizacji doradztwa oraz zapewnienia kontrolującym prawa wglądu we wszystkie 

dokumenty związane z realizacją zleconego zadan 
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3.          Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, nie czynić 

użytku i nie ujawniać czy to bezpośrednio, czy też przez osobę trzecią, żadnej osobie, jakichkolwiek 

informacji  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  Umowy, 

szczególności w zakresie operacji finansowych, gospodarczych, przygotowywanych i realizowanych 

przedsięwzięć oraz treści dokumentacji zamówienia i umów podpisanych lub negocjowanych przez 

Zamawiającego z osobami trzecimi, a udostępnionych Wykonawcy celem realizacji Umowy, ani innych 

spraw Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy następuje to na życzenie Zamawiającego lub wynika z 

obowiązku ujawnienia, nałożonego na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy prawa. 
 

 
4. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

 
1)    zwrotu wszystkich dokumentów, także w postaci elektronicznych plików, stanowiących własność 

Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy, 
 

 
2)    zniszczenia bądź nieodwracalnego skasowania wszelkich kopii dokumentów, tak że w postaci 

elektronicznych nośników informacji, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem 

Umowy. 
 

 
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Zamawiającym  na  każdym  etapie  wykonania 

przedmiotu Umowy. 
 

 
6.  Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  każdorazowo  pełnej 

informacji na temat stanu realizacji Umowy. 
 

 
7. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  2-8,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  ze 

skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 7 ust. 

 
8. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia, na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

 

 
1.  W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do terminowego dokonania 

zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy. 

 

 
2.  Zamawiający   zobowiązuje   się   udostępnić   Wykonawcy   informacje,   które   są   w   posiadaniu 

Zamawiającego i są niezbędne do właściwego wykonania Umowy. 
 

 
§ 4 Terminy 

 

 
Termin realizacji zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2018 roku. 
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§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

 
1.  Cena brutto, o której mowa w ust. 1 strony ustalają na kwotę ….. PLN Brutto (słownie: 

…………. PLN), w tym VAT 0 PLN, netto …….. 00 PLN. 
 

 
2. Płatność  nastąpi  po  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w  terminie  do  21  dni  od  daty  

doręczenia  Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku. 
 

Fakturę za usługę należy wystawić na: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  
NIP 725-17-39-344, a dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolskiej 70/72. Płatnikiem wynagrodzenia jest Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72. 
Faktura   nie   może   być   wystawiona   wcześniej   niż   po   wcześniejszym   zaakceptowaniu   przez 
Zamawiającego protokołu odbioru usługi. 

 

 
3.  Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane 

w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy. 
 

 
4.  Za   dzień   zapłaty   wynagrodzenia   uważany   będzie   dzień   obciążenia   rachunku   bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 6 Zmiany w Umowie 
 

 
1.   Zmiany treści niniejszej umowy, jak też oświadczenia woli stron w związku z jej wykonywaniem, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

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

 
3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn: 

a)   wynikających z  przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu lub     
        przedłużającej się procedury podpisywania umowy; 

 

 
4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 

a)   w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; 

b)  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia, w tym zmiany stawki VAT; 

c)  w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, lub w interesie 

Zamawiającego, w tym np. w przypadku braku uznania danego doradztwa za 

niekwalifikowany; 

d)   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, 

e)   zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie dało 
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się przewidzieć 

 
§ 7 Kary Umowne 

 

 
1.  W   przypadku  przekroczenia   terminu  w  realizacji  przedmiotu  Umowy  określonego   w  §4, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień przekroczenia terminu. 
 

 
2.  W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie, niezależnie od naliczenia 

kar umownych, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 
 

 
3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty 

określonej w § 5 ust. 1. 
 

 
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających  z   umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

za każde naruszenie oddzielnie. W przypadku wielokrotnego naruszania tego samego obowiązku, kara 

umowna będzie ustalana odrębnie. 

 

  5.  Zamawiający może pomniejszyć płatność na rzecz Wykonawcy o kwotę naliczonej kary umownej,    

  na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
 

 
6. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności 

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

w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
7. W każdym wypadku częściowego wykonania Umowy Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie 

należne  z  tytułu  wykonania  części  Umowy,  ustalone  na  podstawie  uzgodnionego  przez  Strony 

„Protokołu odbioru”, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do Umowy. Warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia jest akceptacja udokumentowanego zakresu wykonanych czynności przez 

Zamawiającego. 
 

 
7. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 Zamawiający złoży zgodnie z § 2 ust 8. 

 

 
8.  Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają stron prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnyc 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 
 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

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.) oraz   rozporządzenia Parlamentu 
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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) 

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. 

6)  Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

 

 
1.   Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu Umowy upoważnia się: 

 

 
1) ze strony Zamawiającego: Pani Anna Chmiel, chmiel@cku-lodz.edu.pl  

 

 
2) ze strony Wykonawcy: ………………… 

 

 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

 i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
4.  Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
a)          Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b)          Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy  

 

 

6.  Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 
W imieniu Wykonawcy:                                                                       W imieniu Zamawiającego: 

 
 
 

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

mailto:sekretariat@cku-lodz.edu.pl

