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Wzór umowy 

 

Umowa nr ……………../2018 

 

W dniu ……………... 2018 r. w Łodzi pomiędzy: 

Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy 

ul. Kilińskiego 102/102a, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 7770/VII/18 z dnia 15 lutego 2018 roku działa 

p. Piotr Rydzewski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.). 
 

§ 2  
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa niżej wymienionego sprzętu 

rehabilitacyjnego: 

a) podnośnik transportowo – kąpielowy – 1 szt 

b) fotel masujący – 2 szt 

c) rower treningowy – 1 szt 

d) zestaw do ćwiczeń rąk – 1 szt 

e) lampa rozgrzewająca – 1 szt 

f) rotor elektryczny do ćwiczeń rąk i nóg – 1 szt 

g) mata masująca typu Homedics lub równoważna – 1 szt 

h) wirówka rehabilitacyjna – 1 szt 

i) materace rehabilitacyjne składane – 3 szt 

j) drabinka gimnastyczna mocowana do ściany – 1 szt 

k) stepper / twister usprawniający – 1 szt 

2. Zakup jest czynnością jednorazową. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt rehabilitacyjny wymieniony w § 2 ust. 1 do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi w formie 

protokołu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z  2 - dniowym wyprzedzeniem 

o planowanym terminie dostawy na adres e-mailowy: b.bartosinska@mops.lodz.pl. 

3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania sprzętu rehabilitacyjnego, w tym 

w szczególności koszty opakowania  oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować sprzęt i uruchomić oraz sprawdzić 

prawidłowość jego działania, a także przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie 

obsługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy wszelkie 

niezbędne dokumenty i zaświadczenia związane z funkcjonowaniem sprzętu, w tym m.in.: 

a) warunki gwarancji – dokument gwarancyjny; 

b) instrukcję obsługi w języku polskim; 

c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych; 

d) dokumentację techniczno – serwisową. 

6. Brak przekazania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego 

paragrafu lub przekazanie ich w stanie niekompletnym stanowić będzie podstawę do 

odmowy zapłaty należności do chwili należytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania opisanego w ust. 5. 

7. Ewentualne wady sprzętu stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

w terminie 7 dni licząc od daty podpisania protokołu. 

 

§ 4 

 

1. Należność za zakupiony na podstawie niniejszej umowy sprzęt rehabilitacyjny nie może 

przekroczyć kwoty: 

………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………….), 

podatek VAT…………………….zł 

(słownie: …………………………………………………………..),  

wartość brutto………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………). 

 

2. Należność za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny zostanie uregulowana przelewem na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Przy wystawieniu faktury należy zastosować następujące dane identyfikacyjne: 

Nabywca: 
Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90—926 Łódź  

nr NIP 7250028902 

Odbiorca: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

    90-012 Łódź 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt rehabilitacyjny jest fabrycznie nowy i wolny 

od jakichkolwiek wad jak również, że posiada wymagane przez prawo zaświadczenia 

i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej pełnej gwarancji na dostarczony 

sprzęt, która biegnie od daty oddania do eksploatacji, zgodnie z protokołem odbioru. 

Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik do 

niniejszej umowy. 



 

 

3. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie 

okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego urządzenia. 

 

§ 6 
 

1. Reklamacja z tytułu jakości sprzętu rehabilitacyjnego wymienionego w § 2 ust. 1 składana 

będzie przez Zamawiającego pisemnie e-mailem do Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

daty stwierdzenia wady sprzętu. 

2. Reklamacja winna zostać załatwiona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty jej złożenia. 

 

§ 7 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczenia kar umownych, do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca, i tak: 

a) w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 0,2 % wartości 

całkowitej umowy brutto wymienionej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub braku 

wykonania obowiązków umownych w terminie, w wysokości  0,2 % wartości całkowitej 

umowy brutto wymienionej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje 

roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego w wysokości szkody. 

3. Kara, o której mowa w ust. 1, płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia  

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy  

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie problemy oraz spory wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 
 


