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Numer 39/2018     Wzór Umowy    Załącznik nr 3 do zaproszenia 

UMOWA nr      /DZP/262/2018  

 

W dniu ………….. roku  w Łodzi, pomiędzy: 

1. Miastem Łódź– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi                                       

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

przez Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 6831/VII/17 z dnia 7 września 2017 

roku działa Piotr Rydzewski– p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Łodzi 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa  o następującej treści:    

       

§ 1 

 

    Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

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

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

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podległych placówek  zgodnie                         

z asortymentem i ilością określoną w załączniku nr 1 do umowy – pakiet asortymentowo – 

cenowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …............................ 

2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości artykułów chemii gospodarczej pomiędzy 

poszczególnymi asortymentami pakietu asortymentowego  w ramach wartości brutto 

zawartej umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego  

lub wartościowego przedmiotu umowy bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez 

Wykonawcę. 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów chemii gospodarczej własnym 

transportem, na własny koszt wraz z rozładunkiem  i wniesieniem do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego , bez obciążenia  z tego tytułu Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami. 

2. Miejscem realizacji dostawy przedmiotu zamówienia będą następujące placówki 

mieszczące się na terenie Łodzi: 
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1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 102/102a  

2) I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Tadeusza Kutrzeby 16, 

3) Dom Dziennego Pobytu ul. Rojna 52, 

4) Dom Dziennego Pobytu ul Wrocławska 10, 

5) Dom Dziennego Pobytu ul. Organizacji WIN 37, 

6) Dom Dziennego Pobytu ul. Borowa 6, 

7) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a, 

8) II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota -Roweckiego 30, 

9)  Dom Dziennego Pobytu Al. Kościuszki 29, 

10)  Dom Dziennego Pobytu ul. Narutowicza 37, 

11)  Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205, 

12)  Dom Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36, 

13)  Dom Dziennego Pobytu ul. Ćwiklińskiej 18, 

14)  Dom Dziennego Pobytu ul. Grota – Roweckiego 30, 

15)  Dom Dziennego Pobytu ul. Smetany 4, 

16)  Dom Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19, 

17)  Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, 

18)  Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a, 

19)  III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, 

20)  Dom Dziennego Pobytu ul. Lelewela 17, 

21)  Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69, 

22)  Dzienny Dom „Senior Wigor” ul. Senatorska 4, 

23)  Dom Dziennego Pobytu ul. 1 Maja 24/26, 

24)  Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Gałczyńskiego 7, 

25)  Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Piotrkowska 149, 

26)  Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności ul. Lecznicza 6. 
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3. Dostawy artykułów chemii gospodarczej  odbywać się będą sukcesywnie,                           

w godzinach 9.00 – 15.00, w dni robocze, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od 

złożenia zamówienia, każdorazowo na podstawie zamówienia  składanego przez 

Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail. 

4. Zamówienie określać będzie asortyment  artykułów chemii gospodarczej oraz jej ilość. 

5. Artykuły chemii gospodarczej muszą być nowe, posiadać oryginalne fabryczne 

opakowanie, wolne od wad, jakości I ,dopuszczone  do obrotu. 

6. Dostarczone artykuły chemii gospodarczej muszą być opakowane w sposób 

umożliwiający ich identyfikację bez konieczności naruszenia opakowania oraz                          

z wszelkimi  zabezpieczeniami  stosowanymi przez producenta. 

7. Opakowanie musi zawierać następujące dane: 

a) nazwę środka czystości, 

b) termin do użycia, 

c) dane identyfikacyjne producenta, 

d) dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano środek czystości, 

e) liczbę sztuk środka czystości w opakowaniu, 

f) warunki przechowywania, w przypadku gdy jakość środka czystości zależy od 

warunków przechowywania, 

g) oznaczenie partii produkcji, 

h) sposób użycia i dozowania, 

i) klasę jakości handlowej. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku                  

do każdego produktu  odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 

normami europejskimi.  

9. Dostarczone artykuły chemii gospodarczej będą posiadały co najmniej roczny okres 

przydatności do użycia  licząc od dnia dostawy. 

 

§ 4 

 

Umowa została zawarta na czas określony: od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2018 r.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku: 

a) stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego artykułu, 

b) dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony, 

c) dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem, 

d) dostarczenia artykułów  w terminie innym niż wskazany w § 3 ust. 3. 

2. W razie odmowy przyjęcia dostawy Zamawiający telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail  

zgłosi reklamację Wykonawcy.  

3. Jeżeli wad, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a nie można było stwierdzić w chwili 

dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym 

fakcie w formie pisemnej faksem, telefonicznie lub pocztą e- mail. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego artykułu, o którym mowa w § 5 

ust. 1 pkt a-c  na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa  w § 5 ust. 4, Zamawiający będzie 

miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy produkty będące  przedmiotem dostawy.   

 

§ 6 

 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest  za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność  z  wymaganiami 

jakościowymi określonymi dla artykułów chemii gospodarczej. 

 

§ 7 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest p ...................................., nr 

telefonu  ……………………. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest p ...................................,    

nr telefonu.............................. 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za dostarczone na podstawie niniejszej umowy 

artykuły chemii gospodarczej  nie może przekroczyć kwoty: 

a) ....................zł netto, (słownie złotych: …………………………………………………) 

b) ....................zł podatek VAT, (słownie złotych: …………………………………..……) 

c) ....................zł brutto, (słownie złotych: ……………………………………………..…) 

2. Wynagrodzenie za wykonaną dostawę strony ustalają dokonując wyliczenia na podstawie 

cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy mnożąc je przez ilość 

dostarczonego każdorazowo asortymentu wykazanego na dokumencie (np.: W-Z). 

3. Wynagrodzenie za wykonaną dostawę płatne będzie każdorazowo po dokonaniu dostawy 

bez zastrzeżeń, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze                 

w terminie  30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę 

faktury VAT wraz z dokumentem (np.: W – Z) wskazującym miejsce dostawy  oraz  

potwierdzającym odbiór artykułów chemii gospodarczej  przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego.  

4. Data obciążenia rachunku Zamawiającego stanowi datę zapłaty wynagrodzenia. 

5. Przy wystawianiu faktury należy zastosować następujące dane identyfikacyjne: 

 

Nabywca: 

Miasto Łódź  

ul. Piotrkowska 104  

90-926 Łódź 

nr NIP 7250028902 
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Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

…………………. (nazwa i adres placówki, która odebrała zamówienie) 

§ 9 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości                 

i w sytuacjach określonych poniżej. 

2. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za każdy przypadek opóźnienia w dostarczeniu artykułów chemii gospodarczej  –                    

w wysokości 2% wartości brutto każdego zamówienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa               

w § 8 ust. 1 umowy, 

c) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 

 w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

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 wykonaniu 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 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, 

na rachunek wskazany  w wezwaniu. 

7. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała                  

z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8. 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. 

9. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu także w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonywania umowy, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca będzie się opóźniał z realizacją dostaw cząstkowych   



 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 43 62 lub  (42) 685 43 63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego102/102a                                                                                                          fax.  (42) 632 41 30 

 

w taki sposób, że trzykrotnie nie dotrzyma terminu realizacji dostaw, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar niezgodny z wymogami 

Zamawiającego. 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 10 

 

1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy 

dopuszczalna jest jedynie  w następujących przypadkach i zakresie: 

a) w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty 

VAT i kwoty wynagrodzenia brutto, 

b) w przypadku wprowadzenia przez producenta artykułów chemii gospodarczej innej 

gramatury artykułów niż określona w załączniku nr 1 do umowy, dopuszcza się 

możliwość zmiany w zakresie gramatury artykułów chemii gospodarczej. W takim 

przypadku ceny jednostkowe zostaną przeliczone proporcjonalnie do cen podanych                  

w załączniku nr 1 do umowy. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zmiany umowy, nie stanowią: 

a) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy, 

b) zmiana danych teleadresowych stron, 

c) zmiana danych rejestrowych stron. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane  przez strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną 

rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia stron oraz zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca 

 

 

 


