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Załącznik nr 6
Umowa nr CRU/
(wzór)

/Zm/

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 przygotowanie i sukcesywną dostawę paczek
z artykułami czystościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie w 2015 r., 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, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Częstochowy nr BDG.077.610.2014 z dnia 06.06.2014 r.
oraz
Zastępcę Dyrektora – Małgorzatę Mruszczyk, działającą na podstawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 09.06.2014 r.
a
z siedzibą
NIP:
, REGON:
,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: .
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:

,

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia i zwroty oznaczają:
1) Umowa – oznacza niniejszą umowę;
2) Przedmiot umowy – kwartalne dostawy paczek z artykułami czystościowymi na rzecz
Zamawiającego.
§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz sukcesywna dostawa paczek z artykułami
czystościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, których asortyment stanowi załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej
integralną część.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w § 3.
§ 3. Wykonanie Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane środki czystości są:
1) fabrycznie nowe, zapakowane przez producenta w oryginalnych opakowaniach (bez
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2.

3.

4.

5.

6.

śladów użytkowania),
2) przydatne do użycia przez czas nie krótszy niż ¾ określonego dla nich okresu
przydatności licząc od dnia dostawy.
Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, raz na kwartał,
w następujących terminach:
1) do dnia 15 stycznia 2015 r.;
2) do dnia 15 kwietnia 2015 r.;
3) do dnia 15 lipca 2015 r.;
4) do dnia 15 października 2015 r.
Przedmiot umowy będzie dostarczony do następujących lokalizacji:
1) Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22
(zwany dalej RZPS nr 1);
2) Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2 w Częstochowie, ul. Staszica 10 (zwany
dalej RZPS nr 2);
3) Zespół Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranymi w Częstochowie,
ul. Nowowiejskiego 26 (zwany dalej ZPB).
Ilość paczek w ramach jednej dostawy wynosi:
1) dla RZPS nr 1:
a) dla mężczyzn – 111 szt.;
b) dla kobiet – 51 szt.
2) dla RZPS nr 2:
a) dla mężczyzn – 150 szt.;
b) dla kobiet – 90 szt.
3) dla ZPB:
a) dla mężczyzn – 30 szt.,
b) dla kobiet – 9 szt.
W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych,
Zamawiający zwróci niezgodny lub wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca
będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego
w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia reklamacji.
Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do stosowania cen
jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do umowy oraz w złożonej ofercie.

§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony zgodnie ustalają łączną wartość brutto umowy na kwotę
zł
(słownie:
,
/100), w oparciu o ofertę
Wykonawcy.
2. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną dostawę będzie faktura VAT wystawiona
przez Wykonawcę z osobna dla każdej z czterech dostaw i dostarczona w terminie 7 dni
od dnia odbioru dostawy na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w treści faktury, w terminie do 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury.
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4. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2015 r.: dział
/ rozdział
/
§
.
5. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez
konieczności informowania Wykonawcy.
§ 5. Czas obowiązywania Umowy
Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony od dnia podpisania do dnia 15.10.2015 r.
§ 6. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego 2) ze strony Wykonawcy § 7. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia z tytułu niedotrzymania
terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, karę w wysokości 2 % od wartości
paczek dostarczonych w ramach dostawy, której opóźnienie dotyczy.
3. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie dostawy, na co Wykonawca wyraża
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego
potwierdzenia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. 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.
§ 8. Podwykonawstwo
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.
§ 9. Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
rażącego niedbalstwa Wykonawcy, (np. Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego
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wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości świadczenia usług w ramach
umowy, nadal wykonuje ją w sposób nienależyty).
2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 10. Odstąpienie od umowy
1. W razie 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 z tytułu wykonania części umowy.
§ 11. Spory
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.
§ 12. Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załącznik do umowy:
• Załącznik nr 1 – asortyment paczek czystościowych;
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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