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 znak sprawy: MZŻ.AT.263.14.2019                      Załącznik Nr 3 do opisu 
            przedmiotu zamówienia 
 

 

 

UMOWA  Nr  …………………………………………… 
(Wzór – nie wypełniać) 

 
W dniu …………………….. 2019 r. pomiędzy Miastem Łódź , z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104  
w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  z siedzibą w Łodzi przy  ul. Zachodniej 55 a  
reprezentowanym  przez: 
Dyrektora   - …………………………………………………. 
zwany dalej Zamawiającym, 
a  Firmą ……………………………….. z siedzibą w …………….. przy ul. ……………………………., działającą na 
podstawie wpisu ………………………………………. pod numerem ……………………………… reprezentowaną przez: 
…………………………….  - …………………………………….…………..                 
zwaną dalej Wykonawcą  
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę środków 

czystościowych określonych w  złożonej ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
2. Przedmiot umowy o którym mowa w pkt. 1, zgodnie z „Wykazem środków czystościowych i ich 

ilością w podziale na żłobki i administrację” będzie dostarczony w dniach 1-5 kwietnia 2019 roku. 
 

§ 2 
1. Termin ważności środków czystościowych dostarczonych Zamawiającemu nie może być krótszy niż  

do końca  lutego 2020 roku. 
2. Dostarczone środki czystościowe muszą być zgodne z opisem zawartym w ofercie i dostarczone w 

oryginalnych , właściwie oznakowanych opakowaniach . 
3. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej 

karty charakterystyki dostarczonych produktów.    
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone środki czystościowe nie spełniają 

warunków określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania na własny koszt ich 
wymiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszonej drogą e-mail reklamacji od 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 strony ustalają 

na kwotę:  
netto     ….………….………… (słownie zł: …………………………………………………………………………………………….) 
23% VAT  ………….…………… (słownie zł: ………………………………………….  ………………………………………….) 
 brutto       ………….………… (słownie zł: …………………………………………………………………………………………….) 
 na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1, uwzględnia koszty środków czystościowych, załadunku, 
transportu oraz rozładunku w żłobkach i administracji. 

3. Fakturę należy wystawić na Nabywcę – Miasto Łódź , 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. NIP 
7250028902 , Odbiorca: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a po 
wykonaniu dostawy . 

4. Wynagrodzenie będzie płatne  w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Miejskiego 
Zespołu Żłobków w Łodzi przelewem na konto Wykonawcy 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
5. Osobami upoważnionymi do odbioru dostawy środków czystościowych i faktur są magazynierzy 

żłobków. 
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§ 4 
1. Wykonawca ustanawia ………………………………………..………………… jako osobę do kontaktów 

roboczych  z Zamawiającym. 
2. Zamawiający ustanawia Hannę Nowicką jako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w realizacji dostaw w wysokości 0,15% 
wynagrodzenia w kwocie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wymianie towaru  wadliwego 
na wolny od wad  w wysokości 0,15% wynagrodzenia w kwocie brutto,  o którym mowa                           
w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie  Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia w kwocie 
brutto o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku gdy Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody przewyższające wysokość                     
kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego. 

§ 6 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego           
z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 8 
Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu 
na siedzibę  Zamawiającego. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11 
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze 
stron. 

§ 12 
Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część  jest Oferta Wykonawcy: 

 
 
 
 

..............................................................  .............................................................. 
Zamawiający      Wykonawca 
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znak sprawy: MZŻ.AT.263.14.2019      Załącznik Nr 1  do umowy 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 ..............................................  .................................................................... 

              miejscowość i data   podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis Wykonawcy 

                  lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/* *niepotrzebne skreślić 

______________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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znak sprawy: MZŻ.AT.263.14.2019                                                                                         Załącznik Nr 2 do umowy 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, 
reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765                   
tel.: 42 632 24 08. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,  tel.: 42 632 24 08. 
3. Dane przedstawione w dokumentacji przetargowej  wykorzystywane będą do przeprowadzenia postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Zespół Żłobków w  Łodzi. 
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie: 

a. Art.6 ust. 1 lit. b   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 
2016r.  

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie                       

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi. 
6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do  : 

a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 
b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 
c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 
f. przenoszenia powierzonych danych, 
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi                              

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.  
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 


