
ZAL1CZNIK Nr 3 - wzor umowy 

UMOWA Nr .... /2017 

zawarta w dniu .... grudnia 2017 r. w Baboszewie, pomiE;ldzy: 
Gmin~ Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana Tomasza Sobeckiego, 
przy kontrasygnacie Pani Wioletty Kujawy - Skarbnika Gminy 
- zwanq w dalszej cZE;lsci Umowy ZAMAWIAJ.I\CYM, 

a ..................................................... , NIP ............... , REGON ................... , 
siedziba: ................................................................ . 

- zwanymi dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWC.I\, 

W wyniku postE;lpowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na zadanie p.n. "Dostawa i montaz urz~dzen na placu zabaw w Rzewinie i Dziektarzewie 
pow. plonski, woj. mazowieckie)", zostala zawarta umowa 0 nastE;lpujqcej tresci: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawE;l i montaz urzqdzen 
zabawowych na placu zabaw w Rzewinie i Dziektarzewie. 
2.Przedmiot umowy obejmuje: 
1 )dostawE;l i montaz urzqdzer'i zabawowych na placu zabaw przy swietlicy wiejskiej 
w Rzewinie: 
a)hustawka podw6jna metalowa wykonana z profilu stalowego lub rury 0 Sf. min. 60 cm, 
malowanego proszkowo. Jedno siedzisko gumowe plaskie z rdzeniem stalowym. Drugie 
siedzisko gumowe (koszyk). tancuchy ocynkowane ogniowo. 
b )bujak sprE;lzynowy nosorozec, slon lub inne zwierzE;l, 
c) hustawka wazka (pion metalowy, 
d) piaskownica. 

2) dostawE;l i montaz urzqdzen zabawowych i urzqdzen silowni zewnE;ltrznej na placu zabaw 
przy swietlicy wiejskiej w Dziektarzewie: 
a)hustawka podw6jna metalowa wykonana z profilu stalowego lub rury 0 sr. min. 60 cm, 
malowanego proszkowo. Jedno siedzisko gumowe plaskie z rdzeniem stalowym. Drugie 
siedzisko gumowe (koszyk). tancuchy ocynkowane ogniowo, 
b )orbitrek, 
c)wyciskanie siedzqc +pylon +wyciqg g6rny. 

§2 
Terminy 

1.Termin realizacji zam6wienia do - 28 grudnia 2017 r. 
2.Za termin wykonania przedmiotu zam6wienia uznajE;l siE;l dzien zgloszenia Zamawiajqcemu 
przez WykonawcE;l gotowosci odbioru zainstalowanych urzqdzen. 

§3 
Wynagrodzenie 

1.la wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie ryczaitowe w wysokosci 
.................. zl brutto (z podatkiem VAT ..... %) 
(slownie: ..................................... -) 

- z tego podatek VAT ......................... zl 
Wynagrodzenie netto wynosi ...................... zl (slownie: ................................................... - ) 
wtym: 



Wynagrodzenie netto wynosi ...................... zl (slownie: ................................................... - ) 
wtym: 
1 )dostawa i montai: urzCjdzen zabawowych na placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Rzewinie 
Kwota netto: .................. z! , podatek VAT: ......................... z! 
Kwota brutto: ...................... z! 
(s!ownie: ........................................................................... -) 

2)Dostawa i montaz urzCjdzel'i zabawowych na placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Dziektarzewie 

Kwota netto: ............... z!, podatek VAT: ....................... z! 
Kwota brutto: ....................... z! 
(s!ownie: dwadziescia jeden tysiE;cy szescset dziewiE;cdziesiCjt siedem z!otych dwadziescia groszy) 

2. Podstaw~ do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy 
stanowiqca integralnq cz~sc umowy. 
3.W podanej wyzej cenie uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamowienia w tym kosztu transportu i montazu. 

§4 
Warunki ptatnosci 

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi odr~bnymi fakturami za: 

1) dostaw~ i montaz urzqdzeri zabawowych na placu zabaw przy swietlicy wiejskiej 
w Rzewinie, 

2) dostaw~ i montaz urzqdzeri zabawowych i urzqdzeri silowni zewn~trznej na placu zabaw 
przy swietlicy wiejskiej w Dziektarzewie, 
2. Podstawq wystawienia faktury jest protokol bezusterkowego odbioru dostaw i robot 
montazowych obj~tych fakturowaniem, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 
3. Faktur~ nalezy wystawi6 dla: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 
NIP 567-179-04-40. 
Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 
W tresci faktury Wykonawca wpisuje odpowiednio: 
1) "Dostawa i montat urzqdzefl zabawowych na p/acu zabaw przy swietlicy wiejskiej 
w Rzewinie" 
2) "Dostawa i montat urzqdzefl zabawowych i urzqdzefl slowni zewnf?trznej na p/acu zabaw 
przy swietlicy wiejskiej w Dziektarzewie" 
4. Zamawiajqcy zrealizuje platnosc przelewem na wskazany przez Wykonawc~ rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury i protokolu 
bezusterkowo odbioru wykonanych dostaw i robot montazowych zgodnie z § 9 niniejszej 
umowy. 
5. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia 
okreslonego w §3 ust.1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§5 
Obowiqzki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakosc dostarczonych urzqdzeri 
i robot montazowych. urzqdzenia oraz materialy, z ktorych Sq wykonane muszq posiadac 
certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi normami oraz spelnia6 
warunkami bezpieczeristwa 
2. Wykonawca ma obowiqzek: 
1) zorganizowac i przeprowadzic roboty montazowe w sposob bezpieczny, zgodnie z 
obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytq starannosciq 
w ich wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobrq jakosciq i wlasciwq organizacjq pracy. 
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2) zapewnic bezpieczenstwo i ochron~ zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
3) wykonac przedmiot umowy z material6w wlasnych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

3. Wykonawca zobowiqzuje si~ zapewnic wykonanie i kierowanie robotami montazowymi 
zwiqzanymi z przedmiotem zam6wienia, przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikacje 
zawodowe. 
4. Z chwilq podj~cia rob6t montazowych az do chwili oddania przedmiotu zam6wienia, 
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc na zasadach og61nych za szkody wynikle na 
terenie montazu urzqdzen, a spowodowane lub b~dqce nast~pstwem prac wykonywanych 
przez sprz~t i pracownik6w Wykonawcy lub podwykonawcy. 
5.Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, kt6re wyrzqdzi Zamawiajqcemu 
lub/i osobom trzecim, w zwiqzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczeg61nosci w 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajqcego lub os6b i naprawi szkod~ na 
wlasny koszt. 
6. Wykonawca zobowiqzany jest informowac niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajqcego 0 

problemach technicznych lub okolicznosciach, kt6re mogq wplynqc na jakosc rob6t 
montazowych lub termin ich zakonczenia. 
7. Wykonawca wykonana wszelkie roboty towarzyszqce i tymczasowe niezb~dne do wykonania 
przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajqcego w trakcie 
trwania rob6t montazowych w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich 
usuni~cia, nie dluzszym niz termin zakonczenia rob6t okreslony niniejszq umowq. 
9. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajqce parametry oraz wymagane normy 
zastosowanych urzqdzen i material6w. 
10. Wykonawca sporzqdzi rysunkowq dokumentacj~ powykonawczq z naniesionymi 
urzqdzeniami i ich strefami bezpieczenstwa. 
11. Wykonawca zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz 
ponoszenie odpowiedzialnosci w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi 
kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli panstwowej. 
12. Wykonawca zobowiqzuje si~ do uporzqdkowania terenu po zakonczeniu rob6t 
montazowych. 
13.Wykonawca dokona na sw6j koszt dwa przeglqdy techniczne z udzialem przedstawiciela 
Zamawiajqcego 

- pierwszy w polowie okresu trwania gwarancji. 
- drugi w okresie ostatniego miesiqca gwarancji. 

14.Wykonawca zobowiqzuje si~ do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem, ze dostarczone urzqdzenia ukonczone roboty 
montazowe Sq calkowicie zgodne z przedmiotem umowy. 

§6 
ObowiC\zki ZamawiajC\cego 

1. Zamawiajqcy przekazuje teren do montazu urzqdzen w dniu podpisania umowy. 
2. Zamawiajqcy dokona odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej 

umowy. 
§7 

Gwarancja 
1.Strony postanawiajq, ze odpowiedzialnosc Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2.Wykonawca udziela 36-miesiQcznej gwarancji na dostarczone urzqdzenia i wykonane 
roboty montazowe. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu wypelnionq kart~ gwarancyjnq w 
dniu odbioru przedmiotu zam6wienia. 

3 



3. Bieg gwarancji rozpoczyna si~ dnia nast~pnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 
koricowego. 

4. Wykonawca zobowiqzuje si~ usunqc na sw6j koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiajqcego. 

§8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi 
odpowiedzialnosc Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy, 0 kt6rym mowa w §3. 
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, 
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia 
umownego brutto 0 kt6rym mowa w § 3. 
3) za kazdy dzieri op6znienia, jesli ukoriczenie jest p6zniejsze niz wymagany termin ukoriczenia 
w wysokosci 0,2% calkowitej wartosci, jednakze nie wi~cej niz 20% wynagrodzenia okreslonego 
w§3, 
4) za zwlok~ w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci 
przedmiotu zam6wienia za kazdy dzieri zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni~cie 
wad. Wykonawca nie moze odm6wic usuni~cia wad bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych 
z tym koszt6w. 
2.Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 
3.Niezaleznie od kar umownych, 0 kt6rych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach og6lnych. 
4. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kar~ umownq za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ 
z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia 
umownego, z 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 powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

§9 
Odbi6r przedmiotu umowy 

1.Komisyjny odbi6r przedmiotu umowy dokonany b~dzie w terminie 3 dni od daty zgloszenia 
Wykonawcy. 
2.Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajqcemu gotowosc do odbioru koricowego, 
bezposrednio w siedzibie Zamawiajqcego. 
3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu 
w szczeg61nosci nast~pujqce dokumenty: 
1)oswiadczenie Wykonawcy 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z obowiqzujqcymi 
przepisami. 
2)dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzajqce, ze zamontowane urzqdzenia i wbudowane 
wyroby Sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Wykonawc~). 
3)dokumentacj~ powykonawczq rysunkowq z naniesionymi urzqdzeniami i ich strefami 
bezpieczeristwa. 
4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub brak6w Zamawiajqcemu przyslugujq 
nastE;lpujqce uprawnienia: 
1) jezeli wady lub usterki nadajq si~ do usuni~cia, moze odm6wic odbioru do czasu 
usuni~cia wad lub usterek, 
2)jezeli wady nie nadajq si~ do usuniE;lcia, Zamawiajqcy odstqpi od Umowy z winy 
Wykonawcy lub b~dzie zqdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujqc 
prawo domagania si~ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia. 
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5. Wykonawca jest zobowiqzany do zawiadomienia Zamawiajqcego 0 usunililciu wad oraz do 
zqdania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych poprzednio rob6t jako 
wadliwych. 

6.W razie nie usunililcia przez Wykonawclil, w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajqcy naliczy kary 
umowne 0 kt6rych mowa w § 8 umowy. 

7. Z czynnosci odbioru sporzqdzony zostanie protok61 odbioru podpisany przez 
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajqcego i przedstawiciela uzytkownika. 

§ 10 
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. 

2. Zamawiajqcy dopuszcza zamianlil postanowien zawartej umowy dotyczqcej terminu realizacji 
w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej 
starannosci) skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 
zam6wienia zWiqzanych z: 
1)zdarzeniem zewnliltrznym 0 charakterze niezaleznym od Stron, kt6rego Strony nie mogiy 
przewidziec przed zawarciem Umowy, oraz kt6rego Strony nie mogiy uniknqc ani kt6remu nie 
mogiy zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; 
Za sillil wyzSZq, warunkujqca zmianlil Umowy uwazac silil blildzie w szczeg6lnosci: pow6dz, 
pozar i inne kllilski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle i 
dlugotrwale (co najmniej 7 dni) zalamania warunk6w atmosferycznych, promieniowanie lub 
skazenia; 
2) zmianq zalozen lub warunk6w realizacji zam6wienia w trakcie prowadzenia prac, niezaleznq 
od Wykonawcy lub zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym 
wplyw na realizacjlil przedmiotu zam6wienia lub swiadczenia Stron; 
3) wystqpieniem dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia, kt6rych wykonanie jest 
niezblildne dla zrealizowania zam6wienia podstawowego; 
4) dzialaniami os6b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, kt6re to dzialania nie Sq 
konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze stron umowy. 
3.Podstawq do stosownego przedluzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania rob6t blildzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjlilciem 
dzialan przez Wykonawclil, majqcych na celu realizacjlil prac w terminie. 
4.Termin realizacji rob6t moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego op6znienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zalozen lub 
warunk6w realizacji zam6wienia, niezaleznej od Wykonawcy. 

§ 11 
OdstC!pienie od umowy 

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

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nastlilPujqcych 
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 powzi~cia 
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql rob6t montazowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal realizacjlil rob6t montazowych i przerwa ta trwa dluzej niz 2 tygodnie. 
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4) Wykonawca opoznia si~ w rozpocz~ciu lub wykonywaniu robot tak dalece, ze nie jest 
prawdopodobne, zeby zdola/ je ukorlczyc w czasie umowionym. 

5) Wykonawca wykonal przedmiot umowy z wadami, ktore nie nadajCj si~ do usuni~cia 
i jezeli wady uniemozliwiajCj uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

3. OdstCjpienie od Umowy powinno nastCjpic w formie pisemnej. pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

4. ZamawiajCjcy w razie odstCjpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie 
odpowiada, obowiCjzany jest do zaplaty wynagrodzenia za dostawy i roboty montazowe, 
ktore zostaly wykonane do dnia odstCjpienia. 

§ 12 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie robot w sprawie zamowienia 
publicznego Strony SCj zobowiCjzane przede wszystkim do wyczerpania drogi post~powania 
reklamacyjnego. 

2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sCjd 
w/asciwy miejscowo wed/ug siedziby ZamawiajCjcego. 

§ 13 
Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszCj UmowCj stosuje si~ przepisy ustawy 
Kodeksu Cywilnego. 
2.Umow~ niniejszCj sporzCjdza si~ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
ZamawiajCjcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Wykaz zalCjcznikow do Umowy: 
1.0ferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJACY: 

§ 14 
ZafClczniki 

WYKONAWCA: 
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