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                                          wzór umowy 

UMOWA 

Nr:.................................. 

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

 

Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 

102/102a, 90-012 Łódź, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

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

Pan Piotr Rydzewski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

(zwanym dalej ,,Zamawiającym”),  

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

(zwanym dalej ,,Wykonawcą”). 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 

urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

2. Asortyment oraz ilość zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy  

„Pakiet asortymentowo-cenowy”, który stanowi integralną jej część. 

 

§ 2 

 

1. Miejscem realizacji dostawy przedmiotu umowy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a. 

2. Wykonawca dostarczy (jednorazowa dostawa) przedmiot zamówienia w asortymencie oraz 

ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, w terminie nie dłuższym niż 

………. dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Strony przyjmują, iż dniem roboczym, na potrzeby niniejszej umowy są dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 

4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego  faksem lub na adres                

e-mail zamowienia@mops.lodz.pl z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny. 

5. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

mailto:zamowienia@mops.lodz.pl
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6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem, na 

własny koszt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad 

technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, posiadać oryginalne 

opakowanie. 

2. Przedmiot umowy musi być opakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację  

(ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz  

z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta, np.: hologram. 

 

§ 4 

1. Urządzenia wielofunkcyjne objęte przedmiotem umowy muszą posiadać, co najmniej  

24 - miesięczny okres gwarancji liczony od dnia dostawy. 

2. Gwarancja obejmować musi wszelkie wykryte usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe    

w czasie poprawnego użytkowania sprzętu. 

3. Dokumentacja potwierdzająca okres gwarancji i jej warunki zostanie dostarczona 

Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu i wymiany uszkodzonych lub niespełniających 

określonych w zapytaniu ofertowym parametrów komputerów na własny koszt. 

5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych komputerów, których nie 

można było przewidzieć  w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie  po ich wykryciu 

powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych urządzeń na wolne od wad 

niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wad. 

7. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie wlicza się czasu wykonania napraw 

gwarancyjnych.  

8. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega zawieszeniu.  

9. W przypadku wymiany wadliwego asortymentu  na nowy bieg  terminu gwarancji będzie 

liczony od daty dostawy nowego asortymentu. 

 

§ 5 

1. Zaproponowane przez Wykonawcę równoważne zamienniki nie mogą być gorsze od 

oryginalnych. 

2. Przez produkt równoważny rozumie się taki, który posiada parametry techniczne nie 

mniejsze w stosunku do typu produktu fabrycznie nowego pochodzącego od producenta 

urządzenia dla którego są przeznaczone, który w sposób poprawny współpracuje  

ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez Zamawiającego,  

a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń niż 

przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada 

wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej. 
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3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany okazać                         

w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub 

normami europejskimi. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w następujących 

przypadkach: 

1) dostarczenia innego asortymentu niż określony w Załączniku nr 1 do umowy –  

       „Pakiet asortymentowo-cenowy”, 

2) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym, 

3) dostarczenia ilości artykułów innych niż wskazane w Załączniku nr 1 do umowy –  

       „Pakiet asortymentowo-cenowy”, 

4) brak na opakowaniu artykułu informacji, o których mowa w § 3 pkt 2. 

 

§ 7 

Termin realizacji umowy wynosi ………. dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: 

………………….. netto zł (słownie: ……………………………………………………….…) 

………………….. podatek VAT zł (słownie:…………………………………….…………….) 

………………….. brutto zł (słownie: ………………………………………..………………..) 

2. Po dokonaniu dostawy Wykonawca wystawi dokument (np.: wz) potwierdzający przyjęcie 

towaru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie są cenami stałymi i nie mogą 

ulec zmianie.  

5. Zapłata za dostarczone komputery płatna będzie w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem potwierdzającym 

odbiór przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, do jego 

siedziby, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a,                

90-012 Łódź. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę, która musi zawierać następujące dane: 

 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90-926  Łódź 

NIP 7250028902 

 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 
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§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto  

nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2% wartości 

brutto towaru dostarczonego z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony  

od dnia wyznaczonego na wymianę urządzeń wielofunkcyjnych,  

3) za odstąpienie od umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 10 ust. 1 Strona,  

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci karę  drugiej Stronie w wysokości 

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

4) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy                          

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

2. 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. 

3. 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. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

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. 

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 na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

                                                                   § 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż 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. 

2. W razie opóźnienia realizacji umowy o co najmniej 5 dni kalendarzowych Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od umowy. 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu                       

w zakresie dotyczącym realizacji umowy jest: p. ………………………..  

nr tel. ……………………..  oraz p. ……………………….. nr tel. ……………………….. 
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2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu                        

w zakresie dotyczącym realizacji umowy jest: p. ………………………..  

nr tel. ……………………..  oraz p. ……………………….. nr tel. ………………………  

 

§ 12 

 

1. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania umowy uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

3) określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu 

i adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego                     

i terminowego wykonania zamówienia, 

4) niezwłoczne zgłaszanie na piśmie zmian numerów telefonów kontaktowych, numerów 

faksu i adresu poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełniania niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

2. 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: 

1) Zmiana nazwy, adresu, statusu firmy, 

2) W przypadku zmiany stawki Vat dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty  

Vat i kwoty wynagrodzenia brutto, 

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy  

Pzp w szczególności: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np.: zmiana nr rachunku bankowego), 

2) Zmiana danych teleadresowych, 

3) Zmiana osób wskazanych do kontaktu między Stronami. 

4. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 

Wykonawcę. 

 

                                                                     § 14 

 

1. Wykonawca, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
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na zasoby innych podmiotów nie jest zwolniony z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 1, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                           

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę  

lub zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

 

§ 15 

 

Integralną część umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta. 

 

                                                                    § 16 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub 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 119  

z 04.05.2016 roku, s1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.  

  

               § 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1025).  

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 


