
Zalqcznik Nr 2 do zaproszellia 

UMOWA Nr •• .. . . .1201 7 wz6r 

zawarta w dniu ............ .. .. .. 201 7 r. w Baboszcwic pomi~dzy Gminl} Baboszcwo z 
siedzibq w Baboszcwic, ul. Warszawska 9A, 09-100 Plonsk, NIP ................. rcprczcntowanq 
przcz: 

przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Ba boszewo 

zwanym dalcj Zamawiajqcym 
a 

reprezentowanym pncz 

zwanym dalej WykonawclI. 

§ I 
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawc(l wylonionyrn z zastosowaniem art. 4 pkt 8) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieil publicznych. 

§2 
Przedmiot umm\'y 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa srodk6w czystosci 

ofert'\. 
do siedziby 

zloion'\. przez 

2. 

3. 

Zamawiaj(lcego zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi 
Wykonawc((. stanowi(lcymi integraln(l CZf(SC niniejszej umowy. 

Wykaz rzeczowo-iloSciowy (Zal1\czniki Nr I A- I H do umowy) przedstawia 
szczeg6towy opis potrzeb Zamawiaj(lcego dotycz<\.cy srodk6w czystosci , zawiera rodzaj 
materiat6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zamowieniem 

Dostawa pr.ledmiotu umowy b~dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 
raz w miesi(lcu W miar~ pojawiaj1\cego si~ zapotrzebowania Zamawiaj1\cego, bez wzgl~du 
na wartosc dostawy. Dostawa nasttij)i w tenninie 4 dni roboczych od ztoienia przez 
Zamawiaj~cego zam6wienia w fonnie elektronicznej ( adres e-mail Wykonawcy : 
................. ) lub telefonicznie (nr tclefonu Wykonawcy: .............. ), transportem 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby podmiotu dokonuj (lcego zam6wienia. 
Zamawiaj:tcy zastrzega sobie moiliwosc realizacji dostawy w tenninie kr6tszym nii 
okre.slono powyiej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc'l. 
Wykonawca zobowi<\.zany jest telefonicznie (nr tel. ........................................... ) 
powiadomic Zamawiaj(lcego 0 tenninie dostawy. 



4. Dostawy b¢1\ realizowane partiami w ilosciach wskazanych w ka±dorazowym 
zamowieniu Zamawiaj1\cego. Do kaidej dostawy Wykonawca zobowi1\zany jest 
dostarczyc zestawienie iloSciowe, na kt6rym Zamawiaj<tcy i Wykonawca potwierdz<t 
podpisem odbior. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzi\. faktycznic 
dastarczon~ ilosc srodkow.Zamawiaj~cy maze dowolnie zmnicjszyc ilosc zamawianych 
srodkow ponii ej ilosci okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych 
(Zahtcznik Nr 1 ... ) w zaleznosci od potrzeb. Z tego tyturu Wykonawcy nie przysruguj<t 
zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

5. Zamawiaj'\.cy zastrzega sobie prawo do zakupu innych srodkow nlZ 

wymienione w Wykazach rzeczowo- ilosciowych po cenach wynikaji\.cych z ogolnie 
dostt(pnego cennika Wykonawcy na dzien zloienia zamowienia przez Zamawiaj<\.cego do 
limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

6. Zamawiaj<\.cy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, 
wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci 

§3 
\Varunki umowy 
I. Wykonawca jest zobowi1\zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu urnowy od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia 
2. W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych srodk6w Zamawiaj&,.cy zloiy niezwlocznie 

rekl amacj~ (mail em) na adres wskazany w §2 ust.3. Wykonawca zobowi<\.zuje sif( do 
wymiany wadliwego materiaru na pozbawiony wad w tenninie 3 dni lub w przypadku 
niemozliwoSci taki ej wymiany, zobowi<lZuje sil( do przyjl(cia zwrotu wadl iwego srodka 
od Zarnawiaj<tcego. 

§ 4 
Terminy i miejscc dastawy 

1. Wykonawca zobowi<\.zuje sil( reali zowac przcdmiot zamowlenia przcz okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. z zastrzei:eniem, ie w przypadku 
wczesniejszego wykorzystania limitu srodk6w finansowych okreSlonych w § 5 us1. 1 ) ,za 
zgod<\. Zamawiaji\.cego zastosowanie rna przepis § 10 USC 2. 

2. Osob<\. uprawnion<\. ze strony Zamawiaj'lcego do real izacji dostaw jest Paol i 
.. .......... ............ ......... ...... - ... ........................................ ........ , tel. . .. .... .... .... .... ...... . 
' VC\\' •• •••• 

3. Wykonawca zobowi<tzuje s i~ dostarczac przedmiot umowy do odpowiednio (zostanie 
dostosowane do tresci zawieranej urnowy): 

a) Urz<\.d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo, pok. or 4 
b) Szkola Podstawowa im. 1. Wybickiego, ul. A.i 1. Brodeckich 6, 09- 130 Baboszewo, 
Sekretariat 
c) Gimnazjum irn. Ann ii Krajowej w Baboszewie, ul. J. r A. Brodeckich 6, 09-1 30 
Baboszewo, Sekretariat 

d) Przedszkole w Baboszewie, u1. 1. I A. Brodeckich 6, 09-1 30 Baboszewo, Sekretariat 
e) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
f) Zesp61 Szk61 w Polcsiu , Polesie 9, 09- 130 Baboszewo, Sekretariat 
g) Szkola Podstawowa irn. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09- 130 
Baboszewo, Sekretariat 
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h) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo, 
Budynek B 

w dniaeh od poniedziaiku do piqtku w godz.8.00-IS.00 zgodnie z zamowieniem 
Zamawiaj~cego. 

§5 
Wynagrodzenie i zaplala wynagrodzenia 
1. Wartose dostaw matenalow po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zloion<\. ofert<\. 

Wykonawcy i zal<\.cznikami do oferty okreslona jest do kwoty: 

brutto: .......................................................................................... . 
(slo\vnie .... .......................................... ..... ... .............................................. .... ........ zl ) 

2. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenic za Die zamowion<\. przez Zamawiaj<\.cego 
cz~e towaru uj~tct w ofercie cenowej , jak rowniei iadna rekompensata z tego tytulu. 

3. Wykonawca zobowi<\.zuje sil( do dostarczenia srodkow po cenaeh jednostkowych brutto 
zaoferowanyeh w zloionej of ere ie, niezmielUlych przez ca ly okres obowi'\:Zywania 
umowy. 

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. I obejrnuje ryzyko i odpowicdzialnose z tytulu 
oszacowania wszclkich kosztow zwittzanych z realizacjct przedmiotu umowy min. 
zaladunck, transport, rozladunck i wniesienie do pomieszczen wskazanych przez 
Zamawiaj<\.cego. 

5. Za dostarczone w ci'\£U I miesi<\.ca srodki, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 
niniejszej umowy, Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie na kaidtt jednostk~ 
dokonuj 'lc'l zamowienia), platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze. 

6. Faktury Wykonawca zobowi<\.zany jest wystawiae na (zostanie dostosowane do treSci 
zawicrancj umowy): 

a) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Urz'ld Ominy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-\ 30 Baboszewo b) 
b) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567- 179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego, ul. A.i J. Brodeckich 6, 09-1 30 
Baboszewo, 
c) Nabywca Omina Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 09- 130 Baboszewo. NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gimnazjum im. Annii Krajowej w Baboszcwie, ul. 1. I A. Brodeckich 6, 09-130 
Baboszewo 
d) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-1 79-04-40 
Odbiorca Przedszkole w Baboszewic ul. J. I A. Brodeckieh 6, 09-130 Baboszewo, 
c) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszcwo, NIP 567-179-04-
40 Odbiorca Szkota Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, 
f) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszcwo, NI P 567-\79-04-40 
Odbiorca Zesp6t Szk61 w Polesiu, Polesic 9, 09-\ 30- Baboszewo 
g) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-1 79-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-
\ 30 Baboszewo, 
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h) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, 

7. Podstaw~ wystawienia faktur za dany mICS1<\.C jestls<\. podpisane przez Strony 
zestawieniefnia ilosciowc. 

8. Zamawiaj'lcy zobowiqzuje si~ dokonac kazdorazowo zaplaty naleznosci oa rachunek 
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zlozenia faktur. Za dzien zaplaty uwaia si~ dzien 
obciftzen ia rachunku Zamawiaj<\cego 

9. Faktury za miesil:\.c grudzieil Wykonawca zobowiC\Zuje sil( wystawic i zlozyc 
Zamawiaj<\cemu ru e pozniej nii: do 27.12.201 7 r. 

10. Wykonawca pod rygorem niewainosci nie moze przeniesc wierzytelnosci stanowi<\cej 
wynahlTodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy oa jakqkolwiek osobC( trzeci'l. bez 
pisemnej zgody Zamawiajflcego. 

§6 
Gwarancja 
Wykonawca udziela 1 2~miesit;cznej gwarancji jakosc i na zaoferowany przedmiot 
zam6wienia od dnia jego odbioru przez Zamawiaj'l.cego. 

§7 
Kary umowne i odszkodowania 
I . Zamawiaj'l.cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

a) z tytulu nie dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w tenninie wyznaczonym 
przez Zamawiaj<lcego, Wykonawca zobowi<\.zany b«dzie do zaplaty na rzecz 
Zamawiaj'l.cego kary umownej w wysokosci 3% wartosci zam6wionej partii srodk6w 
za kai dy dzien op6i.nienia, 

b) z tytulu opoznienia w rozpatrzeniu reklamacji w tenninie okreslonym w§ 3 ust. 2 
Wykonawca zobowi'l.zany b~dzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj'l.cego kary umownej 
w wysokosci 3% wartosci zareklamowanej partii srodkow za kai:dy dzicn 
opozniema, 
c) za odstcwienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od 

Zamawiaj'l.cego oraz za odstcwienie od umowy przez Zamawiaj'l.cego z przyczyn 
1ez'l.cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj'tcemu kar~ 

umownq w wysokosci ! 0 % kwoty wynagrodzenia umownego bruno okrdlonego 
w §5 ust. I 

2. Zamawiaj'tcy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowania przewyZszaj'l.cego 
zastrzeion't powyZej kar~ umown'l-

3. W przypadku naliczenia kar urnownych okres!onych w ust. I pkt a), b) Wykonawca wyraia 
zgod~ na potrqcenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot urnowy okrdloncj w § 5 ust. I. 

§8 
Odst'lpicnie od umowy 
I. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstcwienia od umowy w nast~puj<tcych 

przypadkach: 
1) w razie wystcwicnia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ie wykonanie umowy 

nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiaj'!cy moze odst<wic od umowy w lenninie 30 dni od pOwzl ~cla 

wiadomosci 0 tych okolicznosciach. Wykonawca moze z'ldac wyt'lcznie 
wynagrodzenia z tytulu wykonania cz~sci umowy. 

2) ogtoszenia upadtosci , li kwidacji lub rozwiqzania finn y Wykonawcy, 
3) wydania nakazu zaj«cia maj'ttku Wykonawcy, 

2. Strony postanawiaj a... ze Zamawiajetcy moze odst~ic od umowy w przypadku realizowania 
zam6wienia przez Wykonawct( w spos6b sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami 

3 
umowy. 
Odst<wienie ad umowy, 0 ktorym mowa w usl. I i 2 powinno nast<wic w fonnie pisemnej 
i powinno zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 

4. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze Zetdac wylctcznie 
wynagrodzcnia naleznego z tytutu wykonania cz~sci umowy. 

§9 
Pr.tedstawiciclstwo stron 
Do realizacji zapisow niniejszej umowy strony upowtinity: 
a) Po stronie Wykonawcy: 

- ~... ... 
b) Po stronie Zamawiajetcego: 

...... ..... . ... ........ . ... ..... .............. - tel.. ...................... . 

§IO 
Zmiany umm\-'y 
I. Zamawiajf\,cy przewiduje moiliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy w 

stosunku do treSci oferty w sytuacj i niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy. na uzasadniony wniosek w nastl(pujqcych pr,lYpadkach: 
1) gdy zmiana umowy w spos6b obiektywny jest korzystna dla Zamawiaj<\.cego, a na 

dokonanie tej zmiany wyraza zgod« Wykonawca, 
2) dopuszczalne Sq wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy 

wywolane przyczynami zewn~trznymi, ktore w spos6b obiektywny uzasadniajf\, 
potrzeb~ tych zmian, niepowodujq,ce zachwiania r6wnowagi ekonomicznej pomi~dzy 
Wykonawcq, a Zamawiaj q,cym, ktorc nie prowadzq rowniez do zachwiania pozycji 
konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawc6w bior<\.cych udzial 
w postl(powaniu, jak lei: nie prowadzq, do zmiany krf(gu Wykonawc6w zdolnych do 
wykonania zam6wienia lub zaintcresowanych udzialem w postt(powaniu. 

3) Zamawiaj<tcy przewiduje mozliwosc dokonan ia zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do treSci oferty w przypadku gdy Iqczna wartosc zmian jest mniejsza od 
10 % wartosci zarn6wienia okreslonej w § 5 us1. l 

2. Zrniany ilosci przedmiotu zarn6wienia zgodnie z §2 Ust. 6 i 7 oraz zrniana zakresu 
przedrniotu zamowienia, 0 kt6rej mowa w §2 ust.S nie wymagaj<t aneksu do umowy. 

§ II 
Postanowicnia koiu:owe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq, urnow<t rnajq, zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajq, fonny pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
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3. Ewentualne spory powstale w zwiftzku z realizacj ft przedmiotu umowy b((d'l rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sftd powszechny wlasciwy dla 
siedziby Zamawiajftcego. 

4. Umow~ niniejszft sporzftdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach - jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiaj 'lcego. 

5. Integrainf\. CZ((SC umowy stanowi: 
1) wykaz rzeczowo-i1osciowy srodk6w czystosci - Zal'lcznik Nr I A- I H, 
2) oferta Wykonawcy-Zal'lcznik Nr 2 

WYKONAWCA ZAMA WIAJ J\CY 


