
Zahtcznik nr 3 

Umowa Nr ......... ./2015 - wzor 

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

pomi~dzy: 

Zaktadem WodociClgow i Kanalizacji w Baboszewie, NIP 567 -179 - 06 - 06; REGON 140071170 

z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Kruszewskiego -Kierownika Zakfadu Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie, 

przy kontrasygnacie 

Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gminy, 

zwanym 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 ZWiK.7021.66.2015 na dostaw~ nowego samochodu 

ci~zarowego 0 dopuszczalnej masie cafkowitej do 3,5 tony dla Zaktadu Wodociqg6w i Kanalizacji 

w Baboszewie, ogtoszonego w dniu 2 listopada 2015 r. na stronie internetowej Zamawiajqcego 

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

o nast~pujqcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawc~ na rzecz Zamawiajacego samochodu 

ci~zarowego marki. ................................................... rok prod ............................................................... . 

nrVIN ................................................... kolor nadwozia ...................................................... Szczeg6towy 

opis przedmiotu zam6wienia zawarty jest w zaproszeniu do zfozenia oferty, kt6re stanowiq 

integralnq cz~sc umowy oraz w opisie przedmiotu zam6wienia stanowiqcym zatqcznik nr 1 do 

umowy. 



2. Wykonawaca zobowiqzuje si~ przeniesc na Zamawiajqcego wtasnosc i wydac mu przedmiot 

zam6wienia w terminie do · dnia 22 grudnia 2015 r., zas Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ 

w powyzszym terminie przedmiot umowy odebrac 

3. Wtasnosc samochodu przechodzi na Zamawiajqcego w chwili podpisania protokotu zdawczo

odbiorczego przez obie strony. 

4. Wykonawca zobowiqzuje si~ ubezpieczyc przedmiot umowy do momentu dokonania odbioru 

przez Zamawiajqcego 

§2 

Terminy i odbi6r 

1. Dostaw~ naleiy zrealizowac do dnia 22 grudnia 2015 r. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego pisemnie z wyprzedzeniem 3 dniowym 0 planowanym 

terminie dostawy. 

3. Odbi6r techniczno-jakosciowy odb~dzie si~ w siedzibie Zamawiajqcego w terminie 0 ktorym 

mowa w pkt 2. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakosciowego wad, Wykonawca 

zobowiqzuje si~ do ich niezwtocznego usuni~cia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 

wolny od wad zgodnie z wyborem Zamawiajqcego. W takim przypadku zostanie sporzqdzony 

protok6t niezgodnosci w 2 egzemplarzach po 1 dla Zamawiajqcego i Wykonawcy, podpisany przez 

obie strony. W protokole tym strony ustalajq nast~pny termin odbioru. Zapis ten nie narusza 

postanowien dotyczqcych kar umownych i moiliwosci odstqpienia od umowy § 7 i § 8 stosuje si~ 

odpowiednio. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakosciowego, ie przedstawiony do 

odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w opisie przedmiotu 

zam6wienia i/lub specyfikacji technicznej Zamawiajqcy ma prawo odstqpic od umowy, § 7 stosuje . 

si~ odpowiednio. W takim przypadku zostanie sporzqdzony protok6t 0 stwierdzonych odst~pstwach 

od specyfikacji technicznej w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiajqcego. 

Zapis ten nienarusza postanowien kar umownych i moiliwosci odstqpienia od umowy. 

6. Odbioru techniczno-jakosciowego dokona 3 przedstawicieli Zamawiajqcego w obecnosci 

przedstawiciela Wykonawcy w ciqgu 1 dnia od daty przystqpienia do odbioru. Protok6t odbioru 

koncowego zostanie sporzqdzony w 2 egzemplarzach, po 1 dla kaidej ze stron. 



§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 

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

stownie : •••• • •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••• 0 • • •• • •• • •••••••••• • ••••••••••• •• ••• • •• • ••••• • ••••• • ••••••••••••••••••••• "J 

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

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

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

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

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

3. Wykonawca wyraia 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 platnosci 

1. Podstaw~ wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protok6t zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zam6wienia, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

3. Faktur~ naleiy wystawic . na Nabywc~ Zaktad Wodociag6w 

ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo NIP 567-179-06-06 

jako ptatnika, w wysokosci zgodnej z formularzem oferty. 

Kanalizacji w Baboszewie 

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

bankowy Wykonawcy. 

5. Za dzien zaptaty uznaje si~ dzien obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§5 

Osoby odpowiedzialne za realizacj~ umowy 

Do kontakt6w i koordynowania dostawy Strony wyznaczajq nast~pujqce osoby: 

1) ze strony Zamawiajqcego: Krzysztof Kruszewski -Kierownik Zaktadu tel 504089129 

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



§6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu na przedmiot umowy gwarancji: 

na zespoty i podzespoty mechaniczne/elektryczne ............................ miesi~cy bez limitu 

przebiegu kilometr6w 

- na perforacj~ nadwozia ............................... miesi~cy 

2. Okres gwarancji liczy si~ od dnia ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

stwierdzajqcego wykonanie umowy bez wad. 

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne i przeglqdy przeprowadzane b~dq w 

miejscu lokalizacji uzytkowania przedmiotu umowy bezposrednio przez Wykonawc~ lub przez 

autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia usterki. Do okresu 

naprawy nie wlicza si~ dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczajq zgtoszenie usterek 

w formie faxu na nr Wykonawcy .......................................... i/lub e-mail: ....................... ................... . 

4. Okres gwarancyjny ulega przedtuzeniu 0 czas potrzeby na wykonanie naprawy. 

5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji koniecznosci przemieszczenia przedmiotu umowy 

w zwiqzku ze stwierdzeniem usterek, kt6rych nie mozna usunqc w miejscu lokalizacji uzytkowania 

lub koniecznosci przeglqdu koszty przemieszczenia przedmiotu umowy do i od punktu serwisowego 

ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego na pismie 0 kazdorazowej zmianie swojej siedziby oraz 

numer6w telefon6w, i fax6w. 

7. Zamawiajqcy ma prawo dochodzic uprawnien z tytutu r~kojmi niezaleznie od uprawnien 

wynikajqcych z gwarancji. 

§7 

OdstC}pienie 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, ze wykonanie Umowy nie lezy · 

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

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



wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach, 

2) Jeieli op6inienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, 

Zamawiajqcy ma prawo odstqpic od umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu 

poinformowania Wykonawcy 0 odstqpieniu bez obowiqzku wyznaczania nowego terminu. 

Zamawiajqcy nie b~dzie zobowiqzany zwr6cic Wykonawcy koszt6w, jakie Wykonawca poni6st 

w zwiqzku z umowq. Odstqpienie nie wymaga pod rygorem niewainosci formy pisemnej. 

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

oswiadczenia i powinno iawierac uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane 

Wykonawcy lub Zamawiajqcemu co najmniej 7 dni przed terminem odstqpienia. 

§8 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 

dochodzeniaod Wykonawcy kar umownych: 

1) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust 5 

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzien 

op6inienia, jednak nie wi~cej nii 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 

§ 3 ust. I, 

2) za op6inienia w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu okreslonego 

na podstawie § 2 ust. 5 oraz w czasie trwania gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzien zwtoki, liczony od dnia nast~pnego po . 

uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie wad. Wykonawca nie moie odm6wic usuni~cia wad 

bez wzgl~du na wysokose zwiqzanych z tym koszt6w. 

3) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnose 

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

4) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego, . 

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

2. Wykonawcy przystugujq kary umowne: 

za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego lub przez Wykonawc~ z przyczyn, za kt6re ponosi 

odpowiedzialnose Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 3 ust. I, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci . 

powodujqca, ie wykonanie umowy nie leiy w interesie publicznym, czego nie moina by to 

przewidziee w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od 

umowy w terminie 30 dni od p6wzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 



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

dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych. 

§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 Wykonawcy. 

§ 10 

Postanowienia koncowe 

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

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq siE:: rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bE::dzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 

§11 

Zalqczniki 

Wykaz zatqcznikow do Umowy stanowiqcych integralne cZE::sci sktadowe niniejszej umowy: 

1) Opis przedmiotu zamowienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 12 

Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

dla Zamawiajqcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy . 

DOSTAWCA: ZAMAWIAJJ\CY: 



ZafClcznik nr 1 

Opis przedmiotu zam6wienia: 

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego samochodu ci~zarowego 0 dopuszczalnej masie 

calkowitej do 3,5 tony dla Zakladu Wodociag6w i Kanalizacji w Baboszewie. 

1. Parametry techniczne: 

1) Samoch6d ci~zarowy 0 dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony typu furgon (drzwi tylne i 

boczne peine bez szyb) 0 Iadownosci minimum 900 kg 

2) Kabina pojedyncza dwuosobowa 

3) Pojazd 0 dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony 

4) Rok produkcji 2015 

5) Silnik benzynowy/LPG pojemnosc skokowa minimum 1368 cm3
, moc silnika minimum 70 kW, 

spelniaj'l:.cy normy ekologiczne minimum EURO 5, dodatkowo samoch6d musi posiadac instalacj~ 

zasilaj'l:.c'l:. LPG 

6) Nap~d przedni, skrzynia bieg6w pi~ciobiegowa + wsteczny lub szesciobiegowa + bieg wsteczny, 

mechaniczna, zsynchronizowana. 

7) Wymiary zewn~trzne 

- rozstaw osi - minimum 3105 mm 

- dlugosc calkowita- minimum 4740 mm 

- szerokosc z lusterkami minimum 1831 mm 

- wysokosc maksymalna bez Iadunku minimum 1880 mm 

2. Nadwozie: 

1) Pojedyncza kabina, dwudrzwiowa, tylne drzwi dwuskrzydiowe peIne, boczne przesuwne peIne 

od strony pasai:era, wzmocnienia boczne w drzwiach kabiny. 

2) Trwala przegroda z blachy pomi~dzy kabin'l:. kierowcy a przestrzeni'l:.ladunkow'l:. 

3) Minimalne wymiary przestrzeni Iadunkowej: 

-dlugosc minimum 2170 mm 

-szerokosc minimum 1714 mm 

-wysokosc minimum 1305 mm 

4) Pojemnosc przedzialu ladunkowego minimum 4,2 m3 

5) Pokrycie podlogi przestrzeni bagai:owej antyposlizgowym tworzywem sztucznym z PCv. 

Przestrzen bagai:owa minimum do polowy wysokosci wyIozona trwalym material em PCV lub 

sklejk'l:. 

6) Kolor nadwozia-z.amawiaj'l:.cy dopuszcza wszystkie kolory nadwozia. 



3. Wyposazenie samochodu 

1) W szystkie fotele wyposazone w 3 punktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczeiistwa oraz 

zag16wki z regulacj't wysokosci. Fotel kierowcy z regulacj't wysokosci, odleglosci i k'tta pochylenia 

oparcia. Obok kierowcy siedzenie pasaZera. Siedzenia odpome na rozdarcia 

tapicerowane posiadaj ace dodatkowo pokrowce. 

2) Dywaniki gumowe kpl 1 

3) Poduszka powietrzna kierowcy 

4) Klimatyzacja manualna kabiny 

5) W spomaganie kierownicy 

6) Czujnik hamowania ABS 

7) Elektrycznie opuszczane przednie szyby 

8) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewn~trzne w kolorze nadwozia 

9) Elektryczna blokada drzwi 

10) Radio CD wraz z instalacj'tantenow't i glosnikow't 

11) Centralny zame~ z pilotem 

12) Immobilizer 

13) Hak staly z instalacj't elektryczn't i homologacj't 

14) Oswietlenie kabiny i przedzialu ladunkowego 

15) Gniazdo 12V 

. . . 
1 SClerame, 

16) Oswietlenie zewn~trzne zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy 0 ruchu drogowym 

17)Ogrzewanie kabiny pol'tczone z ukladem chlodzenia silnika, przestrzeii ladunkowa 

rueo grzewana 

18) Przewody ukladu chlodzenia i ogrzewania wykonane z material6w odpomych na korozj~ oraz 

zabezpieczenie przed niepoz'tdanymi stratami ciepla 

19) Wi¥ki przewod6w zabezpieczone przed wilgoci't i niekorzystnym dzialaniem warunk6w 

atmosferycznych 

20) Sterowniki, przekaZniki zl'tcza, wyl'tczniki UIDleszczone w miejscach latwo dost~pnych, . 

zabezpieczone przed wplywem warunk6w atmosferycznych 

21) Felgi stalowe minimum R15 wraz z ogumieniem bezd~tkowym 0 podwyzszonej wytrzymalosci 

z kolpakami,kolo kpl zapasowe pelnowymiarowe oraz kpl4 szt opon zimowych wraz felgami 

22) Oslona silnika metalowa 

23) Samoch6d powinien posiadac system monitorowania GPS/GPRS w zakresie pozycjonowania . 

pojazdu oraz ZliZycia paliwa. 



4. Wymagania pozostale: 

1) Wykonawca przeprowadii szkolenie pracownika Zakladu Wodoci~6w i Kanalizacji 

w Baboszewie w zakresie biez'lcej obslugi samochodu w dniu przekazania w siedzibie 

Zamawiaj'lcego 

2) Wykonawca dostarczy ponadto: 

- kpl dokumentacji potwierdzaj'lce dopuszczenie do ruchu drogowego oraz homologacj~ w celu 

zarej strowania samochodu 

- kart(( pojazdu 

- ksi'lzk(( gwarancyjn'l 

-instrukcj~ obslugi w j~zyku polskim 

-kpl kluczy do k6l, gasnica, tr6jk'lt ostrzegawczy, apteczka. 


