załącznik nr 4

Umowa nr CRU/...../Zm/2018
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, 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:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę
Mruszczyk, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie wewnętrznego regulaminu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie realizowanych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu przeznaczonego na mieszkanie chronione
dwupokojowego lokalu mieszkalnego z przynależną łazienką i kuchnią o powierzchni
użytkowej 40,00 m2, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 m. ....... w Częstochowie.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac:
1) usunięcie istniejącej posadzki o pow. 40 m²;
2) wykonanie wylewki posadzki do 15 cm (strop drewniany) o pow. 40 m²;
3) zakup oraz klejenie płytek ceramicznych ściennych wraz z fugowaniem o pow. 17 m²
(kolor biały);
4) zakup oraz klejenie płytek ceramicznych podłogowych, odporność na ścieranie PEI
IV≤, wraz z fugowaniem o pow. 19 m² (kolor do ustalenia);
5) montaż paneli podłogowych AC4≤ o pow. 25 m² wraz z montażem listew
przypodłogowych PCV (kolor paneli do ustalenia);
6) gipsowanie ścian o pow. 137 m²;
7) gruntowanie wszystkich ścian oraz sufitów przed malowaniem;
8) malowanie sufitów oraz ścian farbą akrylową najmniej 3x o pow. 137 m²
(3 kolory do uzgodnienia);
9) wykonanie przyłącza wody oraz odpływu do brodzika w toalecie;
10) wykonanie przyłącza wody oraz odpływu do umywalki w toalecie;
11) wywóz odpadów pozostałych po wykonaniu prac.
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§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
obowiązującymi przepisami, w terminach z niej wynikających;
2) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi
normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne;
3) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego
przedstawicielami;
4) zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego
w związku z wykonaniem niniejszej umowy;
5) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia
bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego
prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;
6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich
mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem;
7) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, o jakości
zatwierdzonej przez upoważnioną osobę Zamawiającego, wskazaną w § 7 ust. 1
pkt 1) umowy;
8) zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie
zaplecza robót na własny koszt;
9) utrzymanie terenu robót w należytym porządku, po zakończeniu prac
uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu przed odbiorem robót;
10) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów;
11) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych
podczas odbioru wad;
12) dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) niezwłoczne przekazanie Wykonawcy terenu robót, tj. w terminie realizacji umowy;
2) odbiór przedmiotu umowy w terminach wynikających z niniejszej umowy.
§3
WARUNKI REALIZACJI ROBÓT
1. Prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów
i materiałów stosowanych w budownictwie.
2. Szczegółowy harmonogram prac Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą
po podpisaniu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia do wysokości powstałej
szkody.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie ……………….. dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy.
2. W przypadku powstania przeszkód niewynikających z winy Wykonawcy, termin realizacji
zamówienia zostanie przedłużony o czas trwania przestoju.
3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, Wykonawca w formie pisemnej zgłosi niezwłocznie
Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności.
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§5
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi:
1) wartość bez kwoty podatku VAT: ……………. pln (słownie: .......................................);
2) podatek VAT według stawki 23 %, tj.: ……… pln (słownie: ........................................);
3) wartość z kwotą podatku VAT – cena umowy: ………pln (słownie: .......................... ).
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 3 będzie wypłacone po wykonaniu
i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową/rachunek,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze/rachunku, w terminie
do 30 dni od daty jej wystawienia.
Jako zapłatę faktury/rachunku rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
Faktura VAT / rachunek wystawiona/-y za wykonane prace powinna 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;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń częściowych.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe
za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy będzie finansowany ze środków
finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie na 2018 rok, 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.
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§6
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie
określonym w ofercie.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich
wymogów określonych postanowieniami umowy, w tym dotyczących personelu
Wykonawcy.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona
poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
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§7
NADZÓR PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Pan Gerard Pakosz, tel. 797-326-314;
2) po stronie Wykonawcy: ……………………………………
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy są upoważnione do podpisania protokołu
odbioru.
3. Każda ze Stron oświadcza, że wyżej wymienione osoby są umocowane jedynie
do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania czynności,
które mogłyby powodować zmiany w umowie.
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§8
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.
Okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia
tych usterek.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą
umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji
w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie uwzględniającym możliwości
techniczne ich usunięcia, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci
ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy
w formie pisemnej.
§9
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie
okresu gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD 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
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub Wykonawca przerwał ich wykonanie z własnej winy, w okresie dłuższym
niż 14 dni;
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.
4. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2, przepis § 8 ust. 1 nie ma zastosowania.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w § 6, Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy. Przepis § 8 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
1) Prawo budowlane;
2) Kodeks cywilny;
3) inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;
z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych
w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia,
zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Częstochowie.
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
§ 12
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną część umowy stanowią załączniki – wzór protokołu odbioru, oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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