Załącznik nr 4
Umowa nr CRU/...../Zm/2020
(wzór)
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień Publicznych, 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:
Małgorzatę Mruszczyk – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych oraz środków
ochrony indywidualnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
w celu przeciwdziałania COVID-19.
2. Szczegółowy wykaz artykułów objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dostarczony towar musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
lub prawnych, w nienaruszonych opakowaniach, odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym
w formularzu cenowym. Oferowane produkty muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz
dopuszczone do obrotu na terenie Polski.
§ 2.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, we własnym
zakresie.
2. Termin realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Dostawa winna odbyć się w dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiającego.
4. 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.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktów dostarczonych w ramach dostawy, Wykonawca
będzie zobligowany do jego wymiany w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia uchybienia.
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§ 3.
Wynagrodzenie
1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
za zrealizowany przedmiot umowy na kwotę ……………………….. PLN netto (słownie: ………..),
co wraz z należnym podatkiem daje kwotę …………………………. PLN brutto (słownie:………..).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie za dostarczony towar nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu
odbioru podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę, bez
zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której
została wykonana dostawa. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę zgodnie
zobowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Faktura powinna zawierać między innymi następujące dane:
1) dane nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
NIP: 573-274-58-83;
2) dane odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności.
5. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczać do siedziby Zamawiającego, tj. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, kancelaria.
6. Wykonawca oświadcza, że /skreślić jeżeli nie dotyczy/:
1) jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;
2) rachunek bankowy o nr ……………………………...………………………………………, jako
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy
do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku
od
towarów
i
usług.
Rachunek
jest
zgłoszony
do …………………………………………..…… /wskazać Urząd Skarbowy/ i widnieje w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT;
3) zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunków bankowych
wskazanych w białej liście kontrahentów wraz z potwierdzeniem, że zmieniony rachunek
znajduje się w ministerialnym wykazie pod rygorem wstrzymania płatności;
4) ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia
nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku
bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
7. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty wystawienia na konto Wykonawcy
wskazane przez Wykonawcę - tożsame z numerem konta wskazanym w treści w treści § 3 ust. 6
pkt 2. Za dzień zapłaty rozumie się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Terminy wystawiania przez Wykonawcę faktur będą zgodne z obowiązującymi przepisami.
9. Środki na realizację przedmiotu umowy zabezpieczone zostały w budżecie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, wg następującej klasyfikacji: dział ./ rozdział / paragraf.
10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania
Wykonawcy.
§4.
Nadzór
1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego prowadził będzie Pan
…………….. nr tel.: …………….., e-mail: ………………………
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1. Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do pełnienia realizacji zamówienia ze strony
Wykonawcy jest Pan …………….. nr tel.: …………….., e-mail: ……………………….
2. Osoby, o których mowa powyżej umocowane są do podpisywania wszelkich dokumentów
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności protokołu odbioru dostawy.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, wymaga formy pisemnej w formie aneksu do umowy.
§ 5.
Gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne
dostarczonego przedmiotu umowy w okresie 24 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru bez
uwag..
1. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, licząc
od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady w terminie 14 dni,
licząc od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady..
3. Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi Wykonawca.
§ 6.
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, jeżeli:
1) majątek Wykonawcy zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia
lub egzekucji,
2) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać
lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji firmy,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyny nie zrealizował dostawy w terminie umownym.

2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi
go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych.

4.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
§ 7.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach :
1) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za niewykonanie,
niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy;
2) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za opóźnienia w dostawie
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, za każdy dzień roboczy opóźnienia.
2.

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§.8
Zmiany umowy
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1.

Wszelkie zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków umowy oraz zmian
umowy wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku:

2.

1)

wprowadzenia przez ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

2)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy.
Siła wyższa to wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe
do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sil przyrody, wojny,
mobilizacje, zamknięcie granic, strajki, epidemie oraz regulacje aktów prawnych
wprowadzających nakazy, lub zakazy mające wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy.
Stronie, która opóźnia się ze swoim świadczeniem ze względu na działanie siły wyższej
nie grożą kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu
niedopełnienia obowiązków umownych. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej
tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 5 dni
od jej zaistnienia. O ile druga Strona nie wskaże inaczej na piśmie, Strona która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających
z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, jak również
podejmie wszelkie działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia
nie wstrzymuje siła wyższa. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione
przez Stronę, która się na nie powołuje.

Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 12.
Postanowienia końcowe

1.

Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów
wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

1.

Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila. W
przypadku zaniechania poinformowania o zmianie adresu korespondencja, która powróci do
nadawcy z adnotacją: „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub podobnym stwierdzeniem
będzie uznawania do skutecznie doręczoną.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy.

3.

Integralną część umowy stanowią:

4.

1)

formularz cenowy – załącznik nr 1;

2)

wzór protokołu odbioru dostawy – załącznik nr 2;

3)

karty charakterystyki oraz decyzje Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, dotyczącą pozwolenia na udostępnianie na rynku
i stosowanie zaoferowanego produktu biobójczego – dotyczy środków dezynfekcyjnych;

4)

dokument potwierdzający spełnienie przez maseczki ochronne jednorazowe normy
EN 14683.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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