
Zolqczn ik nr 2 

UMOWA Nr ... /2017 

zawa rta w dniu ................... 2017 r. w Baboszewie, pomi~dzy Gminq Baboszewo NIP 567-179-04-40, REGaN 

130378054 z siedzibq przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowanq przez: 

Tomasza Sobecki ego 

przy kontrasygnaeie: 

Anny Guzanowskiej 

zwanq dalej Zamawiajqeym, 

a 

reprezentowanym przez: 

zwa nym dalej Wykonawcq, 

- Wojta Gminy Baboszewo, 

- Skarbnik Gminy Baboszewo, 

W wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zamowienia publieznego 0 wartosei szaeunkowej 

poniiej 30000 euro znak: GK.7021.14.2017 na dostaw~ kosiarek spa linowyeh zostala zawarta umowa 0 

nast~pujqeej tresei : 

§1 

Przedmiot umowy i warunki realizacji 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowyeh kosiarek: 

a) kosiarki spal inowa samojezdnej - Traktor ogrodowy OPTIMA LN 200 H RTG 

b) kosiarka spal inowa NAC LSS3-EA190-H 

2. Przedmiot za mowien ia zostanie dostarezony zgodn ie zaproszeniem do zloienia oferly z dnia 20 Li pea 

2017 r. 

Do obowiqzkow Wykonawey naleiy min.: 

§2 

Obowiqzki Wykonawcy 

1. Dostawa nowego sprz~tu zgodnie z OFertq z dnia 24 Li pea 2017 r. 

2. W dniu podp isan ia protokolu odb ioru nowego sprz~tu przekaie Zamawiajqeemu oryginalne karty 

gwaraneyjne producentow sp rz~tu. 

§3 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. Nadzor nad re alizaejq dostawy. 

2. Dokonanie odbioru ilosciowego i jakoseiowego w dniu dostawy przedmiotu zamowien ia. 

§4 

Terminy 

1. Dostaw~ naleiy zrealizowac do dnia 4 Sierpnia 2017 roku. 

2. a terminie dostawy Wykonawea poinFormuje Zamawiajqeego na 3 dni przed planowanym terminem. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqey zaplaei Wykonawey wynagrodzenie ryeza ltowe w wysokosei 

.......... ........... .... .................. ........ .. .. .. ... .... ......... .. .... ....................... .... .. ........ ...... ........... ............ zl brutto 

slownie: ............ ... .. .................................. .... ........ ................. .............. .. .. ...... ....... ....... ....... .... zl brutto, 

w tym podatek VAT ..... ...... .... .................................... ...... ... ....................... .... ..... ...... ... ..... .. zl, 

netto: ..... ... ... ......... .. .. .. ...... .... ........... ... ....... ... .. ..... .. ..... ........ ... .... ..... .. .. ........................... ....... zl, 

1. Wynagrodzen ie ryeza ltowe 0 ktorym mowa w us!. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z rea li zaej~ 
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przedmiotu zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 

koszt6w zWiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnik6w mogqcych 

miee wplyw na koszty w szczeg61nosci koszty transportu i ubezpieczenia do momentu dokonania odbioru 

przez zamawiajqcego. 

2. Wykonawcy nie przysluguje 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 przyslugujqcego Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

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

w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§6 

Warunki plat no sci 
1. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie przedmiotu zam6wienia. 

2. Podstaw~ wystawienia faktur stanowie b~dzie protok61 odbioru kOllcowego dostawy nowego sprz~tu 

podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

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

Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury. 

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

§7 

Osoby odpowiedzialne za realizacj~ umowy 

1. Do kontakt6w i koordynowania spraw zwiqzanych z realizacjq zakresu merytorycznego umowy Strony 

wyznaczajq nast~pujqce osoby: 

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

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

§8 

Odst'lpienie od umowy 

1. Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przysluguje 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 bylo przewidziee w chwili zawarcia Umowy; odstqpienie od 

Umowy w tym przypadku moze nastqpie w terminie 3 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyzszych 

okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql realizacji zam6wienia bez uzasadnionych przyczyn i nie przystqpil do niej, 

pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie. 

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

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane Wykonawcy lub 

Zamawiajqcemu co najmniej 3 dni przed terminem odstqpienia. 

§9 

Zmiana postanowien umowy 

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

w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 2. 

§ 10 

Kary umowne 

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

od Wykonawcy kar umownych: 

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

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, 
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2) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego, kar~ umownq 

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okres lonego w § 5 ust. 1, 

3) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § w wysokosci 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kaidy dzieri op6inienia, jednak nie 

wi~cej nii 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, 

4) za op6inienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 5 us!. 1 za kaidy dzieri op6inienia, liczony od dnia nast~pnego po 

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

wzgl~du na wysokosc zWiqzanych z tym koszt6w. 

2. Zamawiajqcy ma prawo potrqcic naleine mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujqcego Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przystugujq kary umowne: 

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

odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego 

w § 5 ust. 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, ie wykonanie 

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina by to przewidziec w chwili zawarcia umowy, 

pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia 

wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

4. Niezaleinie od kar umownych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych. 

§ 14 

Postanowienia koricowe 

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

przepisy szczeg61ne dotyczqce przedmiotu zam6wienia. 

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 wta sciwy 

miejscowo wed tug siedziby Zamawiajqcego. 

3. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 

Zamawiajqcya 1 egz. Wykonawca. 

4. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zatqczniki: 

Zat. Nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJI\CY: 
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