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                                                                                                              Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr …………/2018 

 

W dniu ……………. 2018 roku 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 Piotr Rydzewski – Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

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

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie                      

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                          

z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) - została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni, tj.: 

1) stołu roboczego ze stali nierdzewnej, 

2) dwóch szafek ze stali nierdzewnej, 

3) piekarnika wolnostojącego ze stelażem, 

4) szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej, 

5) regału wolnostojącego. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie kuchni wymienione w § 1 do Domu Dziennego 

Pobytu w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 69. Odbiór dostarczonego wyposażenia nastąpi w formie 

protokołu. 

 

 



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

o planowanym terminie dostawy na adres e-mailowy: ddp.obywatelska@mops.lodz.pl.                                              

lub nr tel. 42 648 62 72. 

3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wniesienia do pomieszczeń oraz montażu w  Domu 

Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69, w tym w szczególności koszty opakowania oraz koszty 

ubezpieczenia na czas przewozu. Wykonawca dokona montażu i przygotowania do użytkowania 

przedmiotu umowy opisanego w § 1. 

§ 4 

1. Należność za zakupione na podstawie niniejszej umowy wyposażenie kuchni nie może przekroczyć 

kwoty: 

…………………. zł netto 

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

…………………. zł podatek VAT 

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

…………………. zł brutto 

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

2. Należność za zakupione wyposażenie kuchni zostanie uregulowana przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej 

do Zamawiającego 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 725 00 28 902 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90 – 012 Łódź 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie kuchni jest fabrycznie nowe i wolne od 

jakichkolwiek wad. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, 

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

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

gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego wyposażenia kuchni. 
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§ 6 

1. Informacja o wadach przedmiotu umowy wymienionego w § 1, składana będzie przez 

Zamawiającego pisemnie na adres e- mailowy Wykonawcy………………………………………, w terminie do 

30 dni od daty stwierdzenia wady sprzętu. 

2. Wady winny zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

przesłania informacji o jakiej mowa w ust. 1.  

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

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

1) w przypadku opóźnienia w dostawie wyposażenia kuchni – w wysokości 0,2% wartości całkowitej 

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

2) w przypadku opóźnienia 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 opóźnienia. 

 

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. Termin realizacji umowy może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego z następujących powodów: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, 

2) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia termin realizacji umowy, jeżeli łącznie zostaną 

spełnione poniższe warunki: 

1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego (e – mail, faks) najpóźniej na 2 dni robocze przed 

upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości realizacji umowy w terminie umówionym 

podając uzasadnienie, 

2) Wykonawca wskaże nowy termin wykonania umowy. 

 

3. Zamawiający zastrzega, że może nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy                    

w okolicznościach wskazanych w ust. 2, jeżeli może to spowodować szkody dla Zamawiającego.  



4. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

umowy w terminie określonym w § 2. 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                               

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 119z 04.05.2016 roku, s.1)  RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

§ 11 

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 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: 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

D. Milczarek 


