MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Załącznik nr 4
Umowa nr CRU/...../Zm/..............
(wzór)
zawarta w Częstochowie w dniu .........………... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę
......................................................................................................................................
z siedzibą .....................................................................................................................
NIP: ………………………, REGON: …………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: .............................................................................................,
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
1.

2.

3.
4.
5.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 5 budynków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz ze schematami ewakuacyjnymi
i sytuacyjnymi w formie graficznej w formacie A3 dla poszczególnych kondygnacji obiektów
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109. poz. 719).
Wykaz lokalizacji budynków wymagających opracowania instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego:
1) ul. P.O.W 2 – kubatura 5920 m3;
2) ul. Focha 71A - kubatura 5506,30 m3;
3) ul. Lakowa 101 – kubatura 1406,00 m3;
4) ul. Staszica 10 – kubatura 426,60 m3;
5) ul. Jasnogórska 34/36 – kubatura 3253 m3/2781 m3
Zamawiający oświadcza, że udostępni Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich
dokumentów i danych przekazywanych Wykonawcy.
Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych do realizacji umowy wyjaśnień oraz
przekazywał niezbędne informacje.

§ 2.
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada 2014 r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego.
3. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy, Strony sporządzą protokół odbioru, podpisany
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przez upoważnionych przedstawicieli Stron, będący podstawą do wystawienia faktury.
4. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do wykonanych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich
usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub
dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie usługi podlega ponownej weryfikacji
zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
§ 3.
1. Wykonawca wykona opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z należytą
starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, postanowieniami umowy
i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę
fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodne z obowiązującymi
standardami wykonania przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie brutto za odebranie przedmiotu umowy
wynosi ...................... zł (słownie: ................................................................................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy
z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie i nie może ulec zmianie przez
cały okres realizowania umowy.
3. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT do siedziby Zamawiającego przy ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2014 r.: dział …......./ rozdział …........../ § …..............
7. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Wykonawcy.
§ 5.
Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku wykonywaniem przedmiotu umowy
mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie jak i po zrealizowaniu umowy udostępnione
osobom trzecim jedynie za zgodą Zamawiającego. Powyższe zobowiązanie obowiązuje przez
okres 10 lat od daty otrzymania tych informacji.
§ 6.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego - .........................................................................................
2) ze strony Wykonawcy - .............................................................................................
§ 7.
1. Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24
miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego
o ujawnieniu usterek i wad, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu.
3. Wady wykryte w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

§ 8.
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy w całości lub w części, jak
też w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak realizacji, rozwiązanie lub
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto.
W przypadku przekroczenia umownego terminu realizacji umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 0,2 % wynagrodzenia brutto,
odrębnie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia z tytułu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 0,2 % wynagrodzenia
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na ich
usunięcie.
Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna suma kar umownych z tytułu
przekroczenia terminu realizacji umowy i opóźnienia w usunięciu wad i usterek nie może
przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownych w pierwszej kolejności
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też
w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania
umowy.

§ 9.
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy
w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania
lub zaniechania.
§ 10.
1. W przypadku zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy.
W takim przypadku zastosowanie mają kary umowne określone w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 11.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca roszczenie
lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, zgłaszając
swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili ich
zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
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§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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