Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 4
Umowa nr CRU/...../Zm/2019
(wzór)
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30 tys. euro, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 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 (42-217), zwany w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Panią Małgorzatę Mruszczyk – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwane dalej
„Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
publicznego polegającego na dostarczeniu zestawów animacyjnych, na potrzeby realizacji zajęć
animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta
Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion
Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy, zgodnie z formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie, mieszczącego się pod adresem: ul. Kilińskiego 13, 42-202
Częstochowa, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
§2
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczenia przedmiotu umowy, w sposób zgodny
z wymaganiami Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.
2. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a jeżeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu Zamawiający odstąpi od umowy w całości. Prawo to Zamawiający może wykonać
w terminie 5 dni roboczych od daty bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do wykonania
umowy.
3. Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag
przez obie Strony umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Brak dostawy
lub spóźniona dostawa poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, uznawana jest
za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy.
§3
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek, posiada
parametry techniczno-funkcjonalne nie gorsze niż określone w formularzu cenowym, nie używany,
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nie eksponowany na wystawach, bezpieczny, kompletny i gotowy do użytku.
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§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Całkowita wartość brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy wyniesie ............... zł (słownie: ...................................................................................
złotych, ..../100), ustalona na podstawie ceny ofertowej.
Cena za poszczególne elementy zamówienia dostarczone w ramach umowy została określona
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wartość brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy zawiera wszystkie należne mu koszty
i wynagrodzenia z tytułu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności: wynagrodzenie
za przedmiot umowy, koszty związane z jego dostarczeniem, w tym koszty transportu. Koszty
te są wkalkulowane w cenę sprzedaży.
Wynagrodzenie jest niezmienne, ma charakter stały i nie będzie podlegało żadnym zmianom.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT/rachunku,
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Strony protokół odbioru,
o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia z rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
Faktura VAT/rachunek powinna/-ien zawierać między innymi następujące dane:
1) adres nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP
573-274-58-83;
2) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności.
Fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do siedziby Biura Projektów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie (ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa).
Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków finansowych
zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
na 2019 rok, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, według następującego
podziału klasyfikacji budżetowej (dział / rozdział / paragraf): .................................................
Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania
Wykonawcy.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.

§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
1) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za niewykonanie,
niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy;
2) 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za opóźnienia w dostawie
w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
2. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
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4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej lub innych
nadzwyczajnych okoliczności, lub też w przypadku zawarcia porozumienia rekompensującego
skutki niewykonania umowy.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących
uzgodnień związanych z realizacją umowy, odbioru przedmiotu umowy, wyznaczeni są:
1) ze strony Zamawiającego: ..........................., tel. .............................. e-mail: ........................
2) ze strony Wykonawcy...................., tel. .............................. e-mail: ........................
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zmiany osób, o których mowa powyżej, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej
poczty elektronicznej osoby zmieniającej.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany
w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze
otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.
Integralną część niniejszej umowy stanowi następujące załączniki:
1) formularz cenowy (załącznik nr 1 do umowy);
2) wzór protokołu odbioru(załącznik nr 2 do umowy);
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