
Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Numer wniosku: 176/2019 

…/DZP/262/2019 
Wzór umowy 

 
Zawarta w dniu ……………. w Łodzi pomiędzy: 

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

z siedzibą 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 15.02.2018, działa Piotr Rydzewski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodzi, zwanym w treści umowy Zamawiającym,  

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej ,,Wykonawcą” 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 1986) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w placówkach  
wskazanych przez Zamawiającego polegające  na:  
a) opracowaniu procedury oraz programu zabezpieczenia obiektów przed szkodliwymi 
organizmami zgodnie z wymaganiami systemów  jakości albo obiektów gastronomicznych, 
b) przeprowadzaniu szkolenia pracowników Domów Dziennego Pobytu w zakresie podstaw 
wykrywania  szkodników, zapobiegania ich rozprzestrzeniania i utrzymywania czystości na  
terenie  obiektu, 
c) wykonywaniu kompletnych profilaktycznych zabiegów deratyzacyjnych dwa razy w roku              
w terminach od 20 marca do 20 kwietnia  oraz od 15 października do 15 listopada, 
d) prowadzeniu niezbędnej dokumentacji dezynsekcyjno-deratyzacyjnej  
e) doradztwo w  zakresie  Pest Control mających za zadanie niedopuszczenie do przenikania              
i rozwoju szkodników do chronionych pomieszczeń,  
f) montażu stacji deratyzacyjnych  
2. W przypadku koniczności przeprowadzenia dezynsekcji na dodatkowe zlecenie cena brutto 
za jedną placówkę wyniesie ………………………. zł.    

       
§2. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania prac  
określonych w §1 ust.1.  
 

§3. 
1. Odpłatność za wykonanie prac zgodnie z  §1 ust.1 a) – f) wynosi …………………….. zł /słownie: 

………………………………………….. brutto /  za jedną placówkę rocznie.  
2. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty 

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

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

stawka VAT ………………………..%  



3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony 

protokół. 

5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT wskazując następujące dane Zamawiającego: 

 
Nabywca: 
Miasto Łódź  
ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
NIP 725 00 28 902 

 
Odbiorca:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 
ul. Kilińskiego 102/102a  
90-012 Łódź 
 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT  

w czasie trwania zamówienia, Wykonawca zastosuje obowiązujący w dniu wystawienia 

faktury podatek VAT, co skutkować może zmianą cen  jednostkowych brutto.   

7. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe.  

8. Strony zastrzegają sobie prawo niewykorzystania wartości umowy określonych w § 5 ust 1. 

 
§4. 

1. Strona z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci karę drugiej stronie w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1  

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną  pieniężną z  tytułu nieterminowego 
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2 %  wynagrodzenia  umownego określonego 
w §3 ust. 1 za  każdy dzień zwłoki terminu realizacji usługi przewidzianego w §1 ust. 1c)   

3. Zastrzeżenie kar umownych nie  wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. W razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy            
nie  leży w  interesie publicznym czego nie  można  było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, Zamawiający może  odstąpić od  umowy w  terminie  jednego miesiąca od  
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

 
§6. 

1. Zmiany  treści umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.  
2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności taka  zmiana postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, złożonej przez  Wykonawcą, chyba  że  konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć           
w  chwili zawarcia  umowy.  
  

 
§7. 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 
2019 roku.   



2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  

w związku z realizacją niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zachowaniem należytej staranności  

gwarantującej wysoki poziom jakości usług.  

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w przedmiocie 

realizacji umowy  jest:  

Jacek Kwiatkowski e-mail: j.kwiatkowski@mops.lodz.pl tel. 42 685 43 48 

Wojciech Woźniak e-mail: w.wozniak@mops.lodz.pl tel. 42 685 43 48 

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym  

w przedmiocie realizacji umowy  jest:  

…………………. e-mail: ……………………….. tel. ………………. 

…………………. e-mail: ……………………….. tel. ……………….  

 
 

§8. 
W sprawach nie  uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  
przepisy kodeksu cywilnego.  

 
§9. 

Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przed sądem właściwym                
dla Zamawiającego.  

§10. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

§11. 
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, s. 1) RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
realizacji niniejszej umowy. 
 

 
 
    WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 


