załącznik nr 3
Umowa nr CRU/...../Zm/2019
(wzór)
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30 tys. euro netto, 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

zwane

dalej

„Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

1.

2.
3.
4.

5.

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania, sukcesywne dostawy węgla kamiennego typu orzech II pakowanego w workach
po 25 kg dla odbiorców indywidualnych (osób i rodzin) – klientów Zamawiającego, korzystających
z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy.
Dostarczany węgiel przeznaczony będzie do użytku uniwersalnego, w szczególności służący
do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu. Wykonawca winien posiadać dokument
potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczanego węgla.
Maksymalna wielkość dostaw węgla w okresie obowiązywania umowy wyniesie 82 tony.
Podana w ust. 3 niniejszego paragrafu wielkość dostaw węgla w okresie obowiązywania niniejszej
umowy może ulec zmianie (+/- 20 %) w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
W przypadku niezrealizowania maksymalnej wielkości dostaw węgla w czasie trwania umowy,
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu Wykonawcy żadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w postaci opału o następujących
właściwościach i asortymencie:
1) uziarnienie: 30 – 90 mm,
2) kaloryczność: min. 26 000 kj/kg,
3) zawartość popiołu: 0,25 – 0,60 %
4) zawartość siarki: 0,5 – 0,9 %.

§2
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejszą umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia
31.12.2019 roku.
§3
SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dostaw węgla w sposób nieprzerwany przez cały
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

okres obowiązywania umowy, z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, transportem samochodowym na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bezpośrednio do miejsc zamieszkania odbiorców węgla, wskazanych przez
Zamawiającego na terenie Gminy Miasta Częstochowy.
Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez odbiorców
węgla.
Wykonawca będzie dostarczał węgiel w workach 25 kilogramowych w ilości od 250 kg do 1000 kg
jednorazowo dla jednej osoby (rodziny), w zależności od składanych zamówień cząstkowych.
Dostawy będą realizowane na podstawie imiennych list zawierających dane odbiorców węgla
(imię, nazwisko, adres, telefon) oraz wielkość dostawy, przekazywanych przez Zamawiającego
elektronicznie lub faksem. Wzór listy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Szczegółowy termin dostawy węgla Wykonawca ustala bezpośrednio z odbiorcą węgla w formie
telefonicznej. Brak możliwości telefonicznego skontaktowania się z odbiorcą węgla, Wykonawca
niezwłocznie zgłasza do wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć węgiel do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
Odbiór dostawy węgla odbywa się na podstawie pokwitowania odbioru towaru przez jego
odbiorcę.
W przypadku dwukrotnego niezastania odbiorcy węgla pod wskazanym adresem, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego elektronicznie lub faksem.
§4
KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca gwarantuje dostarczenie węgla o parametrach określonych w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia atestu jakościowego
do danej partii dostarczonego towaru wskazującego parametry węgla żądane w treści zapytania
ofertowego i niniejszej umowie.
W razie wątpliwości co do parametrów węgla, zostaną one zbadane na zlecenie Zamawiającego
przez laboratorium posiadające odpowiednie akredytacje na badanie paliw stałych. W przypadku
wyniku badań laboratoryjnych potwierdzającego zaniżone parametry dostarczonego węgla przez
Wykonawcę w stosunku do parametrów wymaganych w treści zapytania ofertowego i niniejszej
umowie, koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę.
Próbka zostanie pobrana komisyjnie w momencie dostawy.
Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.
Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania
próbek.
§5
WYNAGRODZENIE
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar (węgiel), łącznie z transportem
i rozładunkiem, zgodnie ze złożoną ofertą kwotę w wysokości ........ zł brutto za 1 worek 25 kg
węgla (słownie : ...................... .................................................................. złotych ..../100 groszy).
Maksymalna
wartość
umowy
nie
przekroczy
kwoty
..................
zł
brutto
(słownie: ............................................................ złotych ..../100 groszy).
Cena ustalona w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, podatki oraz opłaty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy przez Wykonawcę i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2019 r., 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.

§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi za faktycznie zrealizowane dostawy
węgla w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego
przez Wykonawcę wraz z dołączonymi imiennymi listami (załącznik nr 1 do umowy) zawierającymi
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pokwitowanie odbioru dostawy przez odbiorców węgla.
3. Faktura VAT/rachunek powinna zawierać między innymi następujące dane:
1) adres nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP
5732745883;
2) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności.
4. Fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie (adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa).
5. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
6. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia z rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§7
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej wartości
brutto umowy, w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W przypadku opóźnienia lub zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania dostawy, o którym mowa
w § 3 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % maksymalnej
wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w dostawie.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, innego niż opóźnienie, o którym mowa
w ust. 2, poprzez które rozumie się w szczególności dostawę węgla, który nie spełnia określonych
przez Zamawiającego parametrów lub niedochowanie któregokolwiek z postanowień umowy
określonych w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 % wartości
dostawy, w której stwierdzono przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Przed nałożeniem kary umownej Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistnieniu przyczyn
uzasadniających nałożenie kary umownej.
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.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie określonym
w ofercie.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie wyłącza obowiązku
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy, w tym
dotyczących personelu Wykonawcy.
Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania dostawy stanowiącej przedmiot umowy nie stanowi
zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona
poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień
uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 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 jak za własne
działania lub zaniechania.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie rozpoczął realizacji
przedmiotu umowy;
2) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości
realizowanych dostaw, nadal dostarcza węgiel o parametrach gorszych niż parametry
określone przez Zamawiającego;
3) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji.
3. Odstąpienie od umowy musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy zostaną uregulowane na podstawie odrębnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez
Zamawiającego oraz inne uprawnione do tego podmioty.
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§ 11
KLAUZULA POUFNOŚCI
Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania i niewykorzystywania informacji chronionych,
w tym danych osobowych osób, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem czynności
objętych niniejszą umową. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek ujawnienia
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu
lub decyzji właściwej władzy publicznej.
W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić
z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu
zagrożenia naruszenia informacji poufnej, podając okoliczności tego zdarzenia.
§ 12
ZASADY 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.
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności,
o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną
na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, w tym
do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy będą: ..............................................
Osobą
wyznaczoną
do
kontaktu
z
Zamawiającym
ze
strony
Wykonawcy,
będzie: .................................. tel.: …........................, e-mail: ....................................
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego paragrafu.
Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej
poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego
paragrafu.

§ 13
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
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§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi wzór imiennej listy odbiorców węgla – załącznik nr 1
do umowy.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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