
Umowa Nr ... /2015 

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

pomi~dzy: 

Za!<tcznik nr 3 

Gmin'l Baboszewo, NIP 567 - 179 - 04 - 40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 

Tomasza Sobecki ego - Wojta Gminy Baboszewo, 

przy kontrasygnacie 

Anny Guzanowskiej - skarbnika Gminy, 

zwanq dalej Zamawiajqcym, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq 

w wyniku przeprowadzonego post~powania ° udzielenie zamowienia publicznego ° wartosci 

szacunkowej poniiej 30 000 euro nr Znak: ZP.271.Z0.8.2015 na dostaw~ 80 sztuk koszy ulicznych, 

ogloszonego w dniu 27 lipca 2015 r. na stronie internetowej Zamawiajqcego 

www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo zostala zawarta umowa 

° nast~pujqcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac zamowienie publiczne polegajqce na dostawie 80 sztuk 

koszy ulicznych. 

2. Przedmiot zamowienia zostanie dostarczony zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegolowym 

opisie przedmiotu zamowienia stanowiqcym zalqcznik nr 1 do umowy. 

3. Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia: Punkt selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych 

Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9E, 09-130 Baboszewo. 



§2 

Terminy 

1. DostawEl naleiy zrealizowac w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. 

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

terminem dostawy. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

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

s!ownie: ............................................................................................................................................ , 

w tym podatek VAT ( ... %) ....................... zi, wynagrodzenie netto ..................................... z! 

(s!ownie: ............•................................................................................................................................. ) 

w terminie 21 dni od daty otrzymania prawid!owo wystawionej faktur. 

2. Wykonawca nie przys!uguje iadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane 

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

3. Wykonawca wyraia zgodEl na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przys!ugujqcego 

Wykonawcy 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 p!atnosci 

1. PodstawEl wystawienia faktur stanowi protok6! zdawczo - odbiorczy przedmiotu zam6wienia, 

podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcEl. 

2. Pfatnosc bEldzie dokonana przelewem na wskazany przez WykonawcEl w fakturze rachunek 

bankowy. 

3. Za termin zap!aty uwaia siEl dzien obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§5 

Osoby odpowiedzialne za realizacjEl umowy 

1. Do kontakt6w i i koordynowania dostaw Strony wyznaczajq nastElPujqce osoby: 

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

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



§6 

Obowi'lzki Wykonawcy 

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy min.: 

1. Dostawa 80 sztuk koszy ulicznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegotowym opisie 

przedmiotu zamowienia. 

2. W dniu podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu 

gwarancji jakosci i rElkojmi na przedmiot zamowienia na okres 24 miesiElcy. 

§7 

Obowi'lzki Zamawiaj'lcego 

1. Nadzor nad realizacjq dostaw. 

2. Dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia. 

§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 odst'lpienia od Umowy w nastElPujqcych 

przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziee w chwili zawarcia Umowy; 

odstqpienie od Umowy w tym przypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od powziElcia 

wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpocz'lt dostaw sprzEltu bez uzasadnionych przyczyn i nie przystqpit do 

nich, pomimo wezwania Zamawiajqcego ztozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwat dostawEl i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, 

4) Wykonawca opoznia siEl w wykonywaniu dostawy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, 

zeby zdotat ja ukonczye w umowionym terminie. 

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

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane 

Wykonawcy lub Zamawiaj'lcemu co najmniej 7 dni przed terminem odstqpienia. 



§9 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowieri zawartej Umowy 

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

§ 10 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienaleiyte 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 odpowiedzialnosc 

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

2) za odst'lpienie od umowy przez WykonawcEl z przyczyn niezaleinych od Zamawiaj'lcego, karEl 

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

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

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzieri opOinienia, jednak nie wiElcej nii 20% wysokosci 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

4) za opoinienie w usuniElciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzieri opoiniania, liczony od dnia nastElpnego 

po uptywie terminu wyznaczonego na usuniElcie wad. Wykonawca nie moze odmowic usuniElcia 

wad bez wzglEldu na wysokosc zwi'lzanych z tym kosztow. 

2. Wykonawcy przystuguj'l kary umowne: 

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

ponosi odpowiedzialnosc 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, ie wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina by to 

przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiaj'lcego od 

umowy w terminie 30 dni od powziElcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. Niezaleinie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego 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 sill razwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory blldzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 

§ 12 

Zal'lczniki 

Wykaz zalqcznikow do Umowy stanowiqcych integralne cZllsci skladowe niniejszej umowy: 

1) Opis przedmiotu zamowienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 13 

Umowll niniejszq sporzqdza sill w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 

strano 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJJ\CY: . 


