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, prowadzonego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19.07.2017 roku, 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.
2.

3.

4.
5.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby
Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy,
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „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.
Podane w formularzu cenowym ilości stanowią dane szacunkowe i mogą ulec
zmniejszeniu stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy,
a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe względem
Zamawiającego.
Ilości zamawianych artykułów spożywczych okresie realizacji zamówienia będą zgodne
z faktycznym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu poszczególnych
rodzajów przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę
do maksymalnej wartości umowy brutto.

§2
WARUNKI DOSTAWY
1. Żywność objęta przedmiotem zamówienia musi znajdować się w zamkniętych
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: nazwę (logo) producenta, skład, datę
przydatności do spożycia oraz wagę, gramaturę lub ilość j.m. (np. sztuk) w opakowaniu.
W chwili odbioru dostawy przez Zamawiającego, pozostały (do wykorzystania) okres
przydatności do spożycia produktów spożywczych nie może być krótszy aniżeli ¾ okresu
pomiędzy datą jego wyprodukowania a wskazaną na produkcie datą końcową
przydatności do spożycia. Za datę końcową przydatności do spożycia będzie się również
uważać datę opisaną jako „najlepiej spożyć (należy spożyć do)”.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i we własnym zakresie.
Dostawy cząstkowe realizowane będą w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00,
bezpośrednio do siedziby Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 13 (parter).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony towar w terminie nie dłuższym
niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Za datę złożenia zamówienia uznaje
się dzień przesłania zapotrzebowania na adres e-mail Wykonawcy: .................................
Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia
przedmiotu zamówienia przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy towar zostanie
dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia produktów dostarczonych
w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony
jest przedmiot zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne
z opisem zawartym w umowie.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad lub jego uzupełnienia w terminie 2
dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2021 r. lub do
wyczerpania maksymalnej wartości umowy, której mowa w § 4 ust. 1.

1.

2.
3.
4.
5.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają, że maksymalna wartość umowy wynosi ............... zł brutto
(słownie: ................................................................................... złotych, ..../100), ustalona
na podstawie ceny ofertowej. Wartość ta może ulec zmianie, w tym zwiększeniu,
w sytuacji gdy faktyczne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy
będą inne, w tym większe niż zakładane i Zamawiający będzie miał możliwość
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na przedmiot umowy.
Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za towar faktycznie zamówiony i dostarczony,
według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik
nr 1 do umowy.
Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych w okresie trwania niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem ust. 5.
Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT);
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
W przypadku zmiany przepisów, o których mowa ust. 5, skutkujących istotną zmianą
kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy,
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może
wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 6, będzie
przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy,
uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany
do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie
10 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.
Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w planie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, według następującego podziału
klasyfikacji budżetowej (dział / rozdział / paragraf):
1) 2019 rok: ..........................
2) 2020 rok: ..........................
3) 2021 rok:...........................
Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez
konieczności informowania Wykonawcy.
Podstawą do dokonania zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę
odrębnie dla każdego zamówienia cząstkowego i dostarczona wraz z towarem
do lokalizacji podanej w zamówieniu.
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 13. Datą płatności jest data
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
W przypadku niedochowania terminu płatności, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy
przysługują odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wynagrodzenie będzie uzależnione od otrzymania przez Zamawiającego transz środków
na dofinansowanie realizacji projektu wskazanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku opóźnień w otrzymaniu dofinansowania, odsetki, o których mowa
w ust. 12, nie będą naliczane.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 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.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
W Z Ó R U M O W Y (załącznik nr 4)
Strona 3 z 7

Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

z niniejszej umowy na osoby trzecie.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

§5
ZASADY WSPÓŁPRACY I KONTAKTOWANIA SIĘ STRON
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu
umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach
Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą
elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony
zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych
w okresie wykonywania umowy.
W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na
tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec
Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub
wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały
za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.
Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianie adresu wskazanego
w umowie. Korespondencja wysłana na wskazany przez Stronę adres będzie uznawana
za skutecznie doręczoną w sytuacji, gdy wróci ona z adnotacją „adresat nieznany”,
„adresat wyprowadził się” lub podobną, a Strona będąca nadawcą nie została
poinformowana o zmianie tego adresu.
Osobą upoważnioną do składania zamówień jest ..................................... lub osoba go
zastępująca.
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontakt z Zamawiającym podczas
realizacji przedmiotu umowy będzie: Pani/Pan ..................., tel.: …........................;
Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy na podstawie oryginału faktury,
będą dokonywały osoby kontaktowe wskazane na zamówieniu odpowiedzialne za odbiór.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginału faktury
za fizycznie dostarczony towar oraz odebrania kopii faktury z datą odbioru i czytelnym
podpisem osoby odpowiedzialnej za odbiór.
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 5 – 6 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. 5 – 6, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
1) 5 % wartości zamówienia cząstkowego brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia
w wykonaniu zamówienia cząstkowego;
2) 3 % wartości zamówienia cząstkowego brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia
w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy;
3) 10 % maksymalnej wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu.
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3. 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.
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.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.

5.

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie
określonym w ofercie.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wyłącza
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych
postanowieniami umowy.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia
wykonania części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego.
Za działanie lub zaniechanie podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie
przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne.
§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
wypowiedzenia. Z ważnych powodów Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody przyjmuje się w szczególności sytuację:
1) opóźnień w realizacji dostawy przekraczających 30 dni, liczonych od dnia
skutecznego złożenia zamówienia na dostawę przez Zamawiającego;
2) opóźnienie w dostarczeniu artykułów wolnych od wad objętych reklamacją
przekraczające 30 dni liczonych od upływu ostatniego dnia przewidzianego w § 2
ust. 8;
3) gdy Wykonawca dwukrotnie dostarczył artykuły niezgodne z formularzem cenowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
4) gdy Wykonawca trzykrotnie przekroczył termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5
lub § 2 ust. 8;
5) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy będzie miało formę pisemną
i będzie zawierało uzasadnienie.
Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
Wykonawca posiada prawo wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów,
przez które rozumieć należy zwłokę Zamawiającego w wypłacie niespornego
wynagrodzenia przekraczającą 30 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4
ust. 11.
W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty
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z tytułu już wykonanej części umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.

1.

2.

3.
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§9
ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, zgodnie
z podrozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących
okolicznościach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia Stron;
2) zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmianie
ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do
zaistniałych zmian;
3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4) dany towar został wycofany z produkcji i sprzedaży, możliwe jest wówczas
zastąpienie go innym równoważnym. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia;
5) nastąpi zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy;
6) nastąpi zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;
7) udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnego
z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 20 % wartości zamówienia
podstawowego i na warunkach takich jak zamówienie podstawowe;
8) istotnych błędów pisarskich w treści umowy (np. w opisie przedmiotu zamówienia,
w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie, itp.).
Przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę do umowy,
stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa)
egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi następujące załączniki:
1) formularz cenowy (załącznik nr 1 do umowy);
W Z Ó R U M O W Y (załącznik nr 4)
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2) formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę (załącznik nr 2 do umowy);

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

W Z Ó R U M O W Y (załącznik nr 4)
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