
ZaJqcznik Nr 3 

UMOWA NR ..... . .12016 -wzor 

zawarta w dniu ............ ..... .......... .2016 r. w Baboszewie pomi~dzy Zakladem Wodoci<tg6w 

i Kanalizacji w Baboszewie ul. Warszawskiej 9A; 09 - 130 Baboszewo NIP 567-179-06-06, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztof Kruszewskiego -Kierownika Zakladu Wodoci~gow i Kanalizacji w Baboszewie 

przy kontrasygnacie: 

Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gminy Baboszewo 

zwanym dalej Zamawiaj~cym, 

a 

reprezentowanym przez : 

zwanym dalej Wykonawc~. 

§1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawc<t wylonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8) ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych. 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 

1) Pompa zatapialna do sciek6w producent Grundfos typ SLY.80.80.220.2.52H.S.N.51D-szt 1 

2) Adapter do pompy dn 80 UK-35692 producent Grundfos-szt 1 

Przedmiot umowy zostal szczeg61owo przedstawiony w Opisie przedmiotu zam6wienia (Zal<tcznik 

Nr 1) stanowi<tcym integraln<t cz~s6 umowy. 

§3 

Warunki realizacji zamowienia 

1. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 

wolny od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw os6b trzecich. 

2. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy spelnia wymagania jakosciowe, wszelkie normy 



obowictZuj'tce dla tego typu urz'tdzenia oraz zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem. 

3. Wykonawcajest zobowictZany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiaj'tcego tj. przepompowni sciek6w 

w Baboszewie przy ul. Warszawskiej . 

4. Wykonawca na sw6j koszt ubezpiecza cal't dostaw~ do momentu dokonania odbioru przez 

Zamawiaj'tcego. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy zobowictZany jest dostarczy6 Zamawiaj'tcemu wszelkie 

niezb~dne dokumenty, w tym w szczeg61nosci: dokumentacj~ techniczno-rozruchowll, instrukcje 

obslugi, karty gwarancyjne oraz atesty i certyfikaty. 

6. W przypadku pytaiJ. i w'ttpliwosci dotycz'tcych dzialania dostarczonych urz'tdzen, Wykonawca 

zobowi'tzany jest udzieli6 Zamawiaj'tcemu wszelkich informacji i wyjasnien. 

§4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowi'tzuje si~ dostarczy6 przedmiot umowy na wlasny koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiaj'tcego tj. Zaklad Wodoci~g6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo w terminie do 15.02.2016 r. 

2. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokolem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony umowy. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien podpisania 

przez strony protokolu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Osob't uprawnion't ze strony Zamawiaj'tcego do odbioru dostawy oraz podpisania protokolu 

zdawczo - odbiorczego jest Andrzej Dworakowski 

4. Wykonawca zobowictZany jest zawiadomi6 Zamawiaj'tcego 0 gotowosci dostawy przedmiotu 

umowy na 2 dni robocze przed planowan't dat't dostawy. 

5. Odbi6r przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie: 

1) zgodnosci przedmiotu umowy z opisem przedmiotu, 

2) kompletnosci dostawy, w tym kart gwarancyjnych, instrukcji obslugi itp 

3) prawidlowego dzialania przedmiotu dostawy 

6. Zamawiaj'tcemu przysluguje prawo odmowy odbioru przedmiotu zam6wienia, jezeli dostarczony 

przedmiot zam6wienia: 

- jest niekompletny, 

- jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiaj'tcego i zlozon't ofertll, 

- jest uszkodzony, 

- mimo pr6by uruchomienia nie dziala lub dziala nieprawidlowo. 



Zamawiaj'lcy wska.ze ujawnione niezgodnosci w protokole zdawczo - odbiorczym oraz wyznaczy 

nowy termin dostawy przedmiotu zam6wienia. 

§5 

Wynagrodzenie i zap lata wynagrodzenia 

1. Zamawiaj'lcy zobowiqzuje si~ zaplacie Wykonawcy za realizacj~ calosci niniejszego zam6wienia 

zgodnie ze zlozon'l ofert'l wynagrodzenie ryczahowe w kwocie: 

brutto: .. ......... .. .. . .. .. .... .............................................................................................................. zl 

slownie: .......... . .. . ............. . ... . ................................................................................................ . . 

w tym podatek VAT tj ...... . ............. ..... ...... ........ .... ... ... .... ...... .............. ......... ...... ..... ......... ... . ... ..... zl 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie mog'l wystcwie w zwiqzku z realizacj'l 

przedmiotu umowy, w szczeg61nosci koszty transportu. 

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnose z tytulu oszacowania 

wszelkich koszt6w zwi'lzan'l z realizacj'l zam6wienia, a takZe oddzialywania innych czynnik6w 

mog'lcych miee wplyw na koszty. Zadne niedoszacowanie, pomini~cie, brak rozpoznania nie mog'l 

bye podstaw'l do z'ldania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie calosci przedmiotu umowy nastcwi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni po dostarczeniu przez Wykonawc~ 

faktury wystawionej na Zaklad Wodocictg6w i Kanalizacji w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo, NIP 567-179-06-06. 

5. Podstaw'l wystawienia faktury jest podpisany protok61 zdawczo-odbiorczy bezusterkowego 

odbioru przedmiotu zam6wienia. 

6. Platnosci b~d'l realizowane w zlotych. 

7. Za dzien zaplaty uwa.za si~ dzien obciqZenia rachunku bankowego Zamawiaj'lcego. 

8. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przeniese wierzytelnosci stanowi'lcej 

wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jak<tkolwiek osob~ trzeci'l bez pisernnej 

zgody Zamawiaj'lcego. 

§6 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesi~cy od daty 

podpisania protokolu zdawczo-odbiorczy bezusterkowego odbioru przedmiotu zam6wienia. 

2. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, karta gwarancyjna i ustawa Kodeks Cywilny. W 

przypadku rozbieznosci wynikaj'lcych z ww. dokument6w stosuje si~ przepisy korzystniejsze dla 

Zamawiaj 'lcego. 



§7 

Umowne prawo odst~pienia od umowy i rozwi~zanie umowy 

1. Zamawiajqcemu przysluguje 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 moma bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiaj'tcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 

okolicznosciach. Wykonawca moze z'tdac wyl'tcznie wynagrodzenia z tytulu wykonania cz~sci 

umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwiqzania firmy Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zaj~cia maj'ttku Wykonawcy, 

2. Odstqpienie od umowy, 0 kt6rym mowa w ust. 1 powinno nastqpic w formie pisemnej i powinno 

zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 

3. lezeli Wykonawca b~dzie wykonywal przedmiot umowy sprzecznie z umoW't Zamawiaj'tcemu 

przysluguje prawo rozwi'tzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§8 

Karyumowne 

1. Zamawiaj'tcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

1) za op6inienie w dostawie przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia 

umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaz:dy dzien op6inienia liczony od dnia 

nast~pnego przypadaj'tcego po dniu, w kt6rym zgodnie z umow't miala nastqpic dostawa do dnia 

dostawy (podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego) 

2) za odstqpienie przez Wykonawc~ od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiaj'tcego oraz za 

odstqpienie Zamawiaj'tcego od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 5 % wartosci 

wynagrodzenia umownego brutto, 0 kt6rym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt 1) Wykonawca wyraza zgod~ na 

potr'tcenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiaj'tcemu sluzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczaj'tcego wysokosc kar 

umownych na drodze s'tdowej. 

§9 

Postanowienia kOlicowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz't umow't maj't zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj'tformy pisemnej pod rygorem niewaz:nosci. 



3. Ewentualne spory powstale w zwiqzku z realizacj'lprzedmiotu umowy b~d'lrozstrzygane przez 

s'ld powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiaj'lcego. 

4. Umow~ niniejsz'l sporz'ldzono w trzechjednobrzmi'lcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiaj'lcego. 

5. Integraln'l cz~s6 umowy stanowi Opis przedmiotu zam6wienia i oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJ1\CY 


