
UMOWA Nr .... ./2017 

zawarta w dniu ", .. ,', .... , .... w Baboszewie, 

pomi!;ldzy: 

Zalqcznik nr 2 

Gmina Baboszewo, NIP 567-179-04-40, REGON 13089054 z siedzibq w Baboszewie, 

uL Warszawska 9 A, reprezentowanq przez: 

Tomasza Sobeckiego - W6jta Gminy Baboszewo, 

przy kontrasygnacie: 

Wioletty Kujawy - Skarbnika Gminy; 

zwanq dalej Zamawiajqcym, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq 

w wyniku przeprowadzonego post!;lpowania ° udzielenie zam6wienia publiczego 

° wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro nr PPGNiOS,271.3.2017 na wyposazenie 

nowego sprz!;ltu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Baboszewo, 

ogloszonego w dniu 18.10,2017 r" na stronie internetowej Zamawiajqcego 

www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz!;ldu Gminy Baboszewo zostala 

zawarta umowa ° nast!;lpujqcej tresci: 

§1 

przedmiot umowy 

1, Wykonawca zobowiqzuje si!;l wykonac zam6wienie publiczne polegajqce na dostawie 

nowego sprz!;ltu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo: 



OSP Sarbiewo: 

Drabina przenosna - 1 szt. 

Pilarka do drewna - 1 szt. 

OSP Niedarzyn: 

Latarka - 4 szt. 

Mostek przejazdowy - 2 szt. 

Rozdzielacz kulowy - 1 szt. 

Pilarka do drewna - 1 szt. 

2. Przedmiot zamowienia zostawnie dostarczony zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w zaproszeniu do zlozenia oferty. 

§2 
Tenniny 

1. Dostaw~ nalezy zrealizowac do 31.10.2017 r. 

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

planowanym terminem. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiqjqcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokosci .................................... zl brutto (wraz z podatkiem VAT .. .... %) 

slownie: ............. .... ... ......... ........ ... .... ...... ... ................ .... .................. .. .................. ... ...... ..... , 

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

. . . .. . . .. .. .. .. . . . . . ... zl (slowni e: ............................................................................................... ) 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur. 

2. Wykonawcy nie przysluguje zadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagordzenie 

nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie 0 zwrot kosztow poniesionych w zwiqzku 

z wykonywaniem umowy. 

3. Wykonawca wyraza zgod~ 0 potrqcenie ewentualnych kar umownych 

z przyslugujqcego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

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

okreslonego w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 



§4 

Warunki platnosci 

1. PodstawE;l wystawienia faktur stanowi protoko! zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zamowienia, podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcE;l. 

2. Faktury nalezy wystawic na: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

Regon 130378054 NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

Regon 000533593 NIP 567-147-06-52 

jako platnika, w wysokosciach zgodnych z formularzem oferty. 

3. Platnosc bE;ldzie dokonana przelewem na wskazany przez WykonawcE;l w fakturze 

rachunek bankowy w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego 

prawidlowo wystawionej faktury. 

4. Zaplata nas tE;lpuje w dniu obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§5 

Osoby odpowiedzialne za realizacjE;l umowy 

1. Do kontaktow i koordynowania dostaw Strony wyznaczajq nastE;lpujqce osoby: 

- ze strony Zamawiajqcego: Wojciech Wolder - kierownik referatu PPGNiOS, adres 

e-mail: wolder@gminababoszewo.pl. tel. 23 66 11 091 wew. 38. 

- ze strony Wykonawcy: ................................................................................. . 

§6 

Obowiqzki Wykonawcy 

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy m.in.: 

1. Dostawa nowego sprzE;ltu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Baboszewo 

zgodnie z ofertq z dnia 18.10.2017 r., do UrzE;ldu Gminy Baboszewo. 

2. W dniu podpisania protokolu odbioru nowego sprzE;ltu ratowniczego Wykonawca 

przekaze Zamawiajqcemu oryginalne karty gwarancyjne producentow sprzE;ltu. 

§7 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. Nadzor nad realizacjq dostaw. 

2. Dokonanie odbioru ilosciowego dostarczonego sprzE;ltu w dniu dostawy oraz odbioru 

jakosciowego w ciqgu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzE;ltu. 



§8 

Odstqpienie od umowy 

1. Stronom przysluguje prawo odstqpienia od umowy w opraciu 0 przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nastflpujqcych 

przypadkach: 

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

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia 

Umowy; odstqpienie od Umowy w tym przypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od 

powziflcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql dostaw sprzEitu bez uzasadnionych przyczyn i nie przystqpil 

do nieh, pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal dostawEi i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, 

4) Wykonawca opOinia sifl w wykonywaniu dostawy tak dalece, ze nie jest 

prawdopodobne, :i:eby zdolal je ukonczye w umowionym terminie. 

2. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewa:i:nosci 

takiego oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye 

przekazane Wykonawcy lub Zamawiajqcemy co najmniej 7 dni przed terminiem 

odstqpienia. 

§9 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa:i:nosci zmiana istotnych postanowien 

zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty; na podstawie ktorej dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

§10 

Karyumowne 

1. Za niewykonanie lub nienale:i:yte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

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

odpowiedzialnose Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w §3 ust. 1, 

2) za odstqpienie od umowy przez WykonawcEi z przyczyn niezale:i:nych do 

Zamawiajqcego, karEi umownq w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto 



okreslonego w §3 usU, 

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

umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiElcej niz 

20% wysokosci wynagrodzenie umownego brutto okreslonego w §3 usU, 

4) za zwlokEl w usuniElciu wad stwierdzonych przy odbioprze w wysokosci 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od 

dnia nastElpnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniElcie wad. Wykonawca nie 

moze odmowic usuniElcia wad bez wzglEldu na wysokosc zwiqzanych z tym kosztow. 

2. Wykonawcy przyslugujq kary umowne: 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego lub przez WykonawcEl z przyczyn, za 

ktore ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna 

zmiana okolicznosci powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 

czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy; pod warunkiem odstqpienia 

przez Zamawiajqcego od umowy w terminie 30 dni od powziElcia wiadomosci 0 tych 

okolicznosciach. 

2. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktoych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jesy uprawniony 

do dochodzenia odszkodowania uzupelniajqccgo na zasadach ogolnych. 

§11 

Postanowienie koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq siEl 

rozwiqzywac polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bEldzie 

rozsrzygac sqd powszechny wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego. 

§12 

Zalqczniki 

Wykaz zalqcznikow do Umowy stanowiqcych integralne cZElsci skladowe niniejszej 

umowy: 

1) Zaproszenie do zlozenia oferty 

2) Formularz ofertowy 



§13 

Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiajqcego. 

DOSTAWCA: ~~~C~ 


