załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa musi zawierać następujące istotne dla Stron postanowienia umowy:
1. Określenie Stron umowy, tj.:
1) Zleceniobiorca: nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, osoby reprezentujące
Wykonawcę,
2) Zleceniodawca: Gmina Miasto Częstochowa (NIP: 573-274-58-83) w imieniu i na
rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (kod pocztowy:
42-217), reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę Mruszczyk, działającą na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy.
2. Przedmiot umowy, wymagania ogólne oraz warunki świadczenia usługi, zgodnie z treścią
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy.
3. Okres realizacji umowy – usługa będzie realizowana od dnia 02.01.2019 r. (w przypadku
zawarcia umowy po tym terminie umowa obowiązuje od dnia jej podpisania) do dnia
31.12.2019 r.
4. Zasady rozliczenia wynagrodzenia:
1) Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc.
2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia
w formie abonamentu za pozostawanie w gotowości do podjęcia interwencji na każdy
odebrany sygnał alarmowy z obiektu oraz za wykonywanie czyności objętych
przedmiotem umowy przez cały okres jej obowiązywania w kwocie ............. zł brutto
(słownie: ............................................................................ złotych ....../100) za każdy
obiekt;
3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 obejmuje interwencję w wypadkach
uzasadnionych (rzeczywistego zagrożenia);
4) W przypadkach występowania nieuzasadnionych lub fałszywych alarmów, pierwsze
trzy przyjazdy grup interwencyjnych w miesiącu są bezpłatne, natomiast każdy
następny przyjazd jest płatny przez Zamawiającego w wysokości .... zł brutto
(słownie: ....................................................................... złotych ...../100);
5) Wykonawca zapewni pięć bezpłatnych usług serwisowych łacznie dla wszstkich
obiektów Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w ramach których
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego
awarii i problemów technicznych, natomiast każda następna zlecona usługa
serwisowa będzie płatna przez Zamawiającego w wysokości .... zł brutto
(słownie: ....................................................................... złotych ...../100);
6) Ceny użytych do naprawy części będą wynikać z oferty Wykonawcy, stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy, natomiast w przypadku części nieuwzględnionych
w ofercie – Zamawiający dokona ich zakupu w oparciu o cennik Wykonawcy
obowiązujący w dniu sprzedaży;
7) Ceny części podanych w ofercie Wykonawcy są stałe i nie ulegną zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy;
8) Suma opłat z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy ............. zł brutto
(słownie złotych: ................................................................................. ....../100).
9) Faktura VAT/rachunek powinna zawierać między innymi następujące dane:
a) adres nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
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Częstochowa, NIP 573-274-58-83;
b) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
c) termin płatności.
10) Fakturę VAT należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
11) Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z otrzymaną przez
Zamawiającego fakturą VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści faktury VAT, w terminie 30 dni licząc od dnia jej wystawienia
przez Wykonawcę;
12) Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków finansowych zabezpieczonych
w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
na 2019 r., według następującego podziału klasyfikacji budżetowej: dział …......./
rozdział …........../ § …..............
13) Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy,
a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym
zakresie, bez konieczności informowania Wykonawcy.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy:
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 całości lub w części,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
3) Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu
niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub od umowy
odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;
4) Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
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.
Zmiany umowy: wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
Postanowienia końcowe:
1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego;
2) Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)
dla każdej ze Stron.
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