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UMOWA  
 

zawarta w dniu …………………… w Wieruszowie pomiędzy: 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 

Wieruszów, który działa w imieniu Gminy Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, 

NIP 997-01-35-461, reprezentowanym przez: 

Małgorzatę Burak — Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wieruszowie 

przy kontrasygnacie  

Sylwii Soborczyk – Głównej księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………. , REGON  …………………………., reprezentowanym przez 

……………………………………………….. , zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą, 

 

w oparciu o art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2022 r. Poz.1710) i przeprowadzonego zapytania ofertowego na 

zasadzie konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 21 grudnia 2020 

r., rozstrzygniętego w dniu ………………………………. , została podpisana umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-

wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.  

§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia 

polegającego na: zakupie i dostawie sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno- 
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wspomagającego, którego parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

  §3 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawca 

zobowiązuje się m.in. do: 

a) dostawy wraz z transportem i wniesieniem nowego i fabrycznie zapakowanego 

sprzętu, który będzie profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, 

prawnych oraz roszczeń osób trzecich, gotowy do użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

b) dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi 

w języku polskim oraz dokumenty – wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

jeśli dotyczy, 

c) udzielenia okresu gwarancji na poszczególne elementy dostarczonego sprzętu nie 

krótszego niż ................. liczonego od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru 

zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. Bez względu na powyższe, jeżeli 

warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i sprzętów przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta, 

d) dostawy przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy bez prawa domagania się zwrotu 

kosztów od Zamawiającego, 

e) informowania o okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których 

jest zobowiązany, 

f) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, do których jest zobowiązany 

niniejszą Umową. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością, zgodnie 

z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.  

 §4 

1. Termin dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego ustala się do 21 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy. 
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2. Wykonawca dostarczy sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjno-wspomagający do 

miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.  

3. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 3) 

podpisanego w dwóch egzemplarzach (1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla 

Zamawiającego). 

4. Wykonawca uzgodni dzień i godzinę dostawy z osobą wskazaną do kontaktu ze strony 

Zamawiającego, co najmniej na dwa dni przed planowaną dostawą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, odpowiednio do wymaganych terminów realizacji Projektu. 

 §5 

1. Wykonawcy za wykonywanie czynności określonych w § 2 przysługuje łączne 

wynagrodzenie w wysokości nie większej niż .................................................. zł brutto 

(słownie: ..................................................................................................brutto), 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 

całkowite i kompletne wykonanie usługi objętej niniejszą umową zgodnie 

z zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą i obejmuje wszystkie koszty w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie, nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przesłanej na adres 

korespondencyjny Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

błędnie wystawioną fakturę. 

5. Płatność faktury będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

6. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedłoży faktury adresowane na:  
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            Nabywca: Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-01-35-461, 

            Odbiorca: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek    

            21, 98-400 Wieruszów, a Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 14 dni od daty   

            otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia opisany w § 1, § 2 i § 3 z należytą 

starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przy realizacji usług tego rodzaju. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, 

doświadczeniu i kompetencjach do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy do wszelkich zaleceń Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, z którymi 

współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak za swoje własne.  

§ 7 

Strony wskazują jako osoby odpowiedzialne za współdziałanie przy wykonywaniu umowy: 

Wykonawca — ………………………………………………………….. 

Zamawiający — …………………………………………………………. 

§8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie 

prawidłowego wykonywania ustaleń niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie 

prawidłowego wykonywania ustaleń określonych w § 2 i § 3. 

2. Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony 

ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach przewidzianych 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualne rozwiązanie umowy o dofinansowanie 

Projektu zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Zamawiającym nie jest 

przyczyną zawinioną przez Zamawiającego i w tym przypadku nie będą dochodzić 

żadnych wzajemnych roszczeń.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
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5. W przypadku wad nienadających się do usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby 

niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace terminowo. 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się 

załatwiać w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nieosiągnięcia, poddać 

rozstrzygnięciu właściwego Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Każdej ze Stron w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili jej podpisania przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 395 

Kodeksu Cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w uzgodnionym terminie po 

uregulowaniu wzajemnych zobowiązań dotyczących wynagrodzenia za wykonane 

usługi. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia 

praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a zmiany i uzupełnienia 

niniejszej umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci pisemnych 

aneksów podpisanych przez obie Strony. 
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§ 11 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności „siły wyższej” będą 

stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze 

zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia 

przez Strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, 

stan wyjątkowy, stan wojenny. 

3. Strona może powołać się na okoliczności ,,siły wyższej” tylko wtedy, gdy 

poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od ustalenia tych 

okoliczności. 

4. Okoliczności zaistnienia ,,siły wyższej” muszą zostać udowodnione przez Stronę, 

która się na nie powołuje. 

5. Strony zawierając umowę oświadczają, że mają pełną świadomość istniejącego stanu 

epidemii COVID-19 oraz regulacji prawnych i ograniczeń z tym związanych. 

6. Wykonawca oświadcza, że stan epidemii COVID-19 oraz regulacje prawne i 

ograniczenia z niego wynikające, uwzględnił w „Formularzu cenowym”, według stanu 

na dzień jej złożenia. 

7. Sytuacja, o której mowa w ust. 5 i 6, jak również wiedza Stron w tym zakresie, nie 

wyłącza możliwości powołania się na wystąpienie epidemii COVID-19, jako 

zdarzenia siły wyższej,  w sytuacji: 

a) gdy rozwój epidemii COVID-19, dotknie którąkolwiek ze Stron umowy w stopniu 

większym, niż w chwili złożenia „Formularza cenowego” lub  

b) wprowadzenia nowych regulacji prawnych i/lub ograniczeń związanych ze stanem 

epidemii COVID-19, o ile zmienione okoliczności, regulacje prawne i/lub 

ograniczenia będą miały wpływ na realizację umowy. 

§ 12 

1. W związku z zawarciem umowy Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane 

osobowe osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisaniu umowy oraz dane 

osobowe osoby, o której mowa w § 7, w zakresie tam określonym. 

2. Z chwilą udostępnienia danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę 

administratorem tych danych staje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
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 w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, adres e-mail: 

wieruszow@mgops.pl, tel. 62 784 15 54 

3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, 

str. 1 z późn. zm.), zwanym jako „RODO”.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować na piśmie osobę, o której mowa w § 7, 

o udostępnieniu jej danych osobowych Zamawiającemu oraz o przysługujących tej 

osobie prawach z tym udostępnieniem związanych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.  

5. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. Zamawiający wykonuje wobec osób reprezentujących Wykonawcę, których dane 

osobowe będzie przetwarzał, obowiązek informacyjny zgodnie z klauzulą stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy.  

7. Wykonawca przetwarza dane osobowe pracowników Zamawiającego, o których mowa 

w §5, udostępnionych Wykonawcy wyłącznie do kontaktów w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy.  

8. Z uwagi na treść art. 14 ust. 5 RODO, obowiązek informacyjny Wykonawcy względem 

osób, o których mowa w ust. 7, nie będzie miał zastosowania. 

9. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

§12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona zgłaszająca 

reklamację zobowiązana jest w pierwszej kolejności wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego. 

2.  Druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do treści reklamacji 

w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania (dostarczenia). 
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§13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………                                                 …………………………………. 
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Załącznik nr 1  

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego jako „RODO”, Zamawiający 

informuje: 

− Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, adres e-mail: 

wieruszow@mgops.pl, tel. 62 784 15 54 

− kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: Wieruszowie ul. Rynek 21, 

98-400 Wieruszów, adres email: iod@mgops.pl 

− Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z zawarciem i realizacją umowy, której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu 

pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

i opiekuńczego, 

− odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

została dokumentacja związana z realizacją zawartej umowy, 

− Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a po upływie tego okresu 

przechowywania zostaną usunięte, 

− w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  

− posiadają Pan/Pani: 

• prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

• prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 

RODO, 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

− nie przysługuje Panu/Pani: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. 

zm.), zwanego, jako „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu zawarcia z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie umowy, której przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego 

i rehabilitacyjno – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego 

 

--------------------------------------------- 

podpis 
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Załącznik nr 3   

 

 

  

Protokół Zdawczo - Odbiorczy 

 

sporządzony w dniu .................................. roku, dotyczący zakupu i dostawy sprzętu 

pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego, w ramach projektu „Usługi opiekuńcze 

dla osób wymagajacych wsparcia w gminie Wieruszów”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, pomiędzy 

Zamawiającym: 

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 

Wieruszów, NIP:619-16-65-511, REGON: 003340759, reprezentowanym przez: Kierownika 

– Panią Małgorzatę Burak, 

a 

Wykonawcą: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

 

 

Przedmiot zamówienia:  

sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjno-wspomagający odebrano w dniu ..................................... 

roku.  
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Lp. Nazwa Ilość (szt) 

1. Podpórka rehabilitacyjna czterokołowa aluminiowa - składana   

2. Balkonik rehabilitacyjny z 4 kółkami - chodzik  

3. Rower stacjonarny magnetyczny poziomy  

4. Rower elektromagnetyczny pionowy  

5.  Regulowany stolik do łóżka przyłóżkowy    

6. Zestaw Inhalator praca ciągła  

7. Ciśnieniomierz automatyczny naramienny  

8. Rotor rehabilitacyjny do treningu mięśni rąk i nóg  

9. Poduszka przeciwodleżynowa okragła  

10. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna   

11. Koncentrator tlenu z nebulizacją   

12. Ssak elektryczny przenośny akumulatorowy  

13. Krzesło toaletowe składane  

14.  Regulowane łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacami  

15. Wózek inwalidzki elektryczny składany  

16.  Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy rurowy  

17. Laska trójnóg  

18. Ekopompa do Aquavibronu  

19. Urządzenie do masażu leczniczego Aquavibron  

20. Podnośnik kąpielowo-transportowy   

21. Wózek inwalidzki stalowy  

22. Kule ortopedyczne łokciowe regulowane inwalidzkie  

23. Kule pachowe z regulacją wysokości - para  

24. Materac/mata masujący do pleców, ciała  

25. Poduszka rozgrzewająca  
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26. Elektrostymulator wielofunkcyjny   

27. Skuter inwalidzki elektryczny czterokołowy 7 km/h  

28. Skuter inwalidzki elektryczny czterokołowy 15 km/h  

29. Kalibrowany medyczny pulsoksymetr napalcowy  
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Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia, a Zamawiający: 

 

➢ przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zmówienie zostało zrealizowane 

zgodnie z zawartą umową*; 

 

➢ przyjął go z zastrzeżeniami (wymienić)*: 

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

 

➢ nie przyjął go z powodu:* ................................................................................................. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 

……………………..     …………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 


