
Zahtcznik nr 2 

Umowa Nr ... /2015 - wzer 

zawarta w dniu ...... 2015 r. w Baboszewie, 

pomi~dzy: 

Gminq Baboszewo, NIP 567 - 179 - 04 - 40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 

Tomasza Sobecki ego - W6jta Gminy Baboszewo, 

przy kontrasygnacie 

Anny Guzanowskiej - skarbnika Gminy, 

zwanq dalej Zamawiajqcym, 

a 

..................................................................................................................................................... , 

NIP ................................ , REGON ................................... . 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq 

w wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej ponizej 30 000 euro nr RL.042.6.2015 na na dostaw~ nowego multimedialnego, 

ogtoszonego w dniu 5 listopada 2015 r. na stronie internetowej Zamawiajqcego 

www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo zostata zawarta umowa 

o nast~pujqcej t resci: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac zam6wienie publiczne polegajqce na dostawie nowego 

multimedialnego: 

tablet multimedialny - 6 szt., 

mini wieza - 6 szt., 

odtwarzacz MP3 - 6 szt., 

kino domowe - 1 szt., 

aparat fotograficzny -1 szt., 

mikroskop optyczny -1 szt., 

2. Przedmiot zam6wienia zostanie dostarczony zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczeg6towym 



opisie przedmiotu zam6wienia stanowiqcym zatqcznik nr 1 do umowy oraz zaproszeniem do 

ztozenia oferty z dnia 5 listopada 2015 r. 

§2 

Terminy 

1. Dostaw~ nalezy zrealizowac od dnia 23 listopada 2015 roku. 

2. 0 terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego na 3 dni przed planowanym 

terminem. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

............................................................. zf brutto (wraz z podatkiem VAT %) 

stownie: ............................................................................................................................................ , 

w tym podatek VAT ( ... %) ....................... zt, wynagrodzenie netto ..................................... zt 

(stownie: .............................................................................................................................................. ) 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur. 

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane 

w umowie, ani roszczenie 0 zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. 

3. Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przystugujqcego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia okreslonego 

w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§4 

Warunki pfatnosci 

1. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia dostawy fakturami cz~sciowymi. 

2. Podstaw~ wystawienia faktur stanowi bezusterkowy protok6t zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zam6wienia, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

3. Ptatnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ w fakturze rachunek 

bankowy Dostawcy. 

4. Za dat~ zaptaty uwaza si~ dzien obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 



§s 

Osoby odpowiedzialne za realizacj~ umowy 

1. Do kontaktow i koordynowania dostaw Strony wyznaczajq nast~pujqce osoby: 

1) ze strony Zamawiajqcego: .................................................. , 

2) ze strony Wykonawcy: ...... ~ ................................................ . 

§6 

Obowi'lzki Wykonawcy 

Do obowiqzkow Wykonawcy naleiy min.: 

1. Dostawa nowego sprz~tu multimedialnego zgodnie z Ofertq z dnia ............ .. 

2. W dniu podpisania protokotu odbioru nowego sprz~tu multimedialnego przekaie 

Zamawiajqcemu oryginalne karty gwarancyjne producentow sprz~tu. 

§7 

Obowiqzki Zamawiaj'lcego 

1. Nadzor nad realizacjq dostaw. 

2. Dokonanie odbioru ilosciowego w dniu dostawy przedmiotu zamowienia i odbioru jakosciowego 

dostarczonego sprz~tu w terminie 3 dni od dnia dostawy. 

§8 

Odst'lpienie od umowy 

1. Stronom przystuguje prawo odstqpienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytutu XV Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przystuguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nast~pujqcych 

przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ie wykonanie Umowy nie leiy 

w interesie publicznym, czego nie moina by to przewidziec w chwili zawarcia Umowy; 

odstqpienie od Umowy w tym przypadku moie nastqpic w terminie 30 dni od powzi~cia 

wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczqt dostaw sprz~tu bez uzasadnionych przyczyn nie przystqpit do 

nich, pomimo wezwania Zamawiajqcego ztozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwat dostaw~ i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni, 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 



oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane 

Wykonawcy lub Zamawiaj'lcemu co najmniej 3 dni przed terminem odst'lpienia. 

§9 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy 

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Dostawcy. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

1) za odst'lpienie od umowy przez Zamawiaj'lcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnose 

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

2) za odst'lpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiaj'lcego, kar~ 

umown'l w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

3) za opoinienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opoinienia, jednak nie wi~cej niz 20% wysokosci 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

4) za opoinienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opoinienia, liczony od dnia nast~pnego 

po uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie wad . Wykonawca nie moze odmowie usuni~cia 

wad bez wzgl~du na wysokose zwi'lzanych z tym kosztow. 

2. Wykonawcy przystuguj'l kary umowne: 

a) za odst'lpienie od umowy przez Zamawiaj'lcego lub przez Wykonawc~ z przyczyn, za ktore 

ponosi odpowiedzialnose Zamawiaj'lcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 3 ust. 1, za wyj'ltkiem sytuacji gdy wyst'lpi istotna zmiana okolicznosci 

powoduj'lca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to 

przewidziee w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odst'lpienia przez Zamawiaj'lcego od 

umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 1 Zamawiaj'lcy jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupetniaj'lcego na zasadach ogolnych. 



§ 11 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory b~dzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 

§ 12 

Zatijczniki 

Wykaz zatqcznikow do Umowy stanowiqcych integralne cz~sci sktadowe niniejszej umowy: 

1) Opis przedmiotu zamowienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§13 

Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy a jed en Wykonawca. 

DOSTAWCA: ZAMAWIAJJ\CY: 



ZatClcznik nr 1 

Opis przedmiotu zam6wienia: 

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego sprz~tu multimedialnego. 

Lp. Nazwa j. m. lIose Specyfikacja techniczna sprz~tu 

1 Tablet multimedialny szt. 6 Tablet multimedialny Samsung Galaxy Tab 4 
7.0 LTE SM-T235 
System operacyjny: Android 4.4 KitKat 
Ekran dotykowy: 7 cali, 1280 x 800 pikseli 
Procesor: Samsung Exynos 3470, 1,4 GHz 
Pojemnosc: 8GB 
Pami~c RAM: 1536 MB 
Modem: LTE 

2 Mini wieia szt. 6 Samsung MM-E430D 
Odtwarzacz ptyt: DVD 
Moc znamionowa RMS: 2 x 60 W 
Standardy odtwarzania diwi~ku: MP3,WMA 
Radio: analogowe z pami~ciCl 
Funkcje dodatkowe: Bluetooth 

3 Odtwarzacz MP3 szt. 6 Odtwarzacz audio/MP3 Sony NWZ-B183 
Pojemnosc pami~ci: 4 GB 
Wyswietlacz: dwukolorowy organiczny OLED 
Standardy odtwarzania diwi~ku: MP3,WMA 

4 Kino domowe szt. 1 Zestaw kina domowego 3D Pionier BDP-
170K, VSX-529K, Taga Harmony TAV-606 v.3 
Liczba kanat6w: 5.2 
Maksymalna moc wyjsciowa zestawu: 650W 
Standard odtwarzania obrazu:Blu-ray, Disc, 
BD-R, BD-RE, DVD Video, DVD+R/RW, DVD-
R/RW, AVC-HD, DivX, DivX, HD, MKV, MPEG-
4, WMV, FLV, 
Standardy odtwarzania diwi~ku: CD Audio, 
CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, SACD, 
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True 
HD, DTS, DTS-HD 

5 Aparat fotograficzny szt. 1 Aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-HX400V 
Rozdzielczosc: 20,4 min pikseli 
Zbliienie optyczne: 50 x 
Ogniskowa (dla 35 mm): 24 -1200 mm 
Stabilizator obrazu: optyczny 

6 Mikroskop optyczny szt. 1 Mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-
L 

Gwarancja producent6w sprz~tu - minimum 12 miesi~cy. 


