
Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia 

UMOWA Nr ....... /2019 wzor 

zawarta w dniu .................. r. w Baboszewie pomi~dzy Gmin,! Baboszewo z siedzib,! w 
Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-100 Plonsk, NIP ................. reprezentowan'! przez: 

przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Baboszewo 

zwanym daJej Zamawiaj,!cym 
a 

reprezentowanym przez 

zwanym dalej Wykonawc'!. 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawc') 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 srodk6w czystosci 

oiert') 
do siedziby 

zlozon,) przez 

2; 

3. 

Zamawiaj')cego zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi 
Wykonawcy stanowi')cymi integraln,) czyse niniejszej umowy. 

Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal')czniki Nr lA-lG do umowy) przedstawia 
szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj')cego dotycz'!cy srodk6w czystosci , zawiera rodzaj 
material6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie objytym zam6wieniem 

Dostawa przedmiotu urnowy bydzie realizowana sukcesywl1ie co najmniej 1 
raz w miesi,!cu w miary pojawiaj')cego siy zapotrzebowania Zamawiaj')cego, bez wzglydu 
na wartose dostawy. Dostawa nast,)pi w terminie 4 dni roboczych od zlozenia przez 
Zamawiaj')cego zam6wienia w fOimie elektronicznej ( adres e-mail Wykonawcy : 
................. ) lub telefonicznie (m telefonu Wykonawcy: .............. ), transportem 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby podmiotu dokol1uj')cego zam6wienia. 
Zamawiaj,!cy zastrzega sobie mozliwose realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz 
okreSlono powyzej w uzasadniol1ych przypadkach w uzgodl1ieniu z Wykonawc'). 
Wykol1awca zobowi,)zany jest telefonicznie (m tel. ........................................... ) 

,,-, powiadomic Zamawiajq.cego 0 ternlinie dostawy. 



4. Dostawy bydlt realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym 
zam6wieniu Zamawiajltcego. Do kaZdej dostawy Wykonawca zobowiltzany jest 
dostarczye zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiajltcy i Wykonawca potwierdzlt 
podpisem odbi6r. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzlt faktycznie 
dostarczonlt ilose srodk6w. Zamawiajltcy moze dowolnie zmniejszye ilos6 zamawianych 
srodk6w ponizej ilosci okreSionych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych 
(Zalltcznik Nr 1...) w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przyslugujlt 
zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

5. Zamawiajltcy zastrzega sobie prawo do zalmpu innych srodk6w niz 
wymienione w Wykazach rzeczowo-ilosciowych po cenach wynikajltcych z og61nie 
dostypnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zam6wienia przez Zamawiajltcego do 
limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

6. Zamawiajltcy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, 
wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jalwsci 

§3 
Warunki umowy 
1. Wykonawca jest zobowi/tZany do odpowiedniego opalwwania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu \l1l1Owy od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia 
2. W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych srodk6w Zamawiajltcy zlozy niezwlocznie 

reklamacjy (mailem) na adres wskazany w §2 ust.3. Wykonawca zobowiltzuje siy do 
wymiany wadliwego materialu na pozbawiony wad w terminie 3 dni lub w przypadku 
niemozliwosci takiej wymiany, zobowiltzuje siy do przyjycia ZWfotu wadliwego srodka 
od Zamawiajltcego. 

§4 
Terminy i miejsce dostawy r Wykonawca zobowiltzuje siy realizowac przedmiot zamow1enia przez okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku 
wczesniej szego wykorzystania limitu srodk6w finansowych okreslonych w § 5 ust.! ) ,za 
zgodlt Zamawiajltcego zastosowanie ma przepis § 10 ust. 2. 

2. Osoblt uprawnionlt ze strony Zamawiajltcego do realizacji dostaw jest Pan/i 
....................................... . .................................................. , tel. ......................... . 
wew ...... 

3. Wykonawca zobowi/tZuje siy dostarczae przedmiot \l1l1Owy do odpowiednio (zostanie 
dostosowane do tresci zawieranej umowy): 

a) Urzltd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 4 
b) Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego, ul. A.i J. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
~ekretariat 

c) Przedszkole w Baboszewie, ul. J. I A. Brodeckich 6,09-130 Baboszewo, Sekretariat 
d) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
e) Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09-130 Baboszewo, 
Sekretariat 
f) Szkola Podstawowa 1m. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-130 
Baboszewo, Sekretariat 



g) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
BudynekB 

w dniach od poniedzialku do pil}tku w godz.8.00-15.00 zgodnie z zamowieniem 
Zamawiajl}cego. 

§5 
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia 
1: Wartose dostaw materialow po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zlozonl} ofertl} 

Wykonawcy i zall}cznikami do oferty okreSlona jest do kwoty: 

brutto: .......................................................................................... . 
(slownie ................................................................................................................ zl ) 

2. Wykonawcy nie przyshlguje wynagrodzenie za nie zamowionl} przez Zamawiaj'lcego 
czyse towaru ujyt'l w ofercie cenowej, jak rowniez zadna rekompensata z tego tytulu. 

3. Wykonawca zobowil}zuje siy do dostarczenia srodkow po cenach jednostkowych brutto 
zaoferowanych w zlozonej ofercie, niezmiennych przez caly okres obowiE[Zywania 
umowy. 

4, Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnose z tytulu 
, oszacowania wszelkich kosztow zwi'lzanych z realizaci'l przedmiotu umowy min. 

zaladunek, transport, rozladunek i wniesienie do pomieszczeit wskazanych przez 
Zamawiajl}cego. 

5. Za dostarczone w ci'lgu 1 miesi'lca srodki, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 
niniejszej umowy, Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie na kaZd'l jednostky 
dokonujl}cl} zamowienia), platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze. 

6. Falctury Wykonawca zobowi'lzany jest wystawiae na (zostanie dostosowane do tresci 
zawieranej umowy): 

a) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Qdbiorca Urz'ld Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 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, 09-130 
Baboszewo, 
c) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Przedszkole w Baboszewie ul. J. I A. Brodeckich 6,09-130 Baboszewo, 
d) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-
40 Odbiorca Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, 
e) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09-130-
Baboszewo 
f) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
0dbiorca Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-
130 Baboszewo, 



g) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, 

7. Podstaw,! wystawienia faktur za dany miesi,!c jest/s,! podpisane przez Strony 

8. 

9. 

10. 
-f 

zestawienie/nia ilosciowe. 
Zamawiaj,!cy zobowi,!zuje siy dokona6 kazdorazowo zaplaty naleznosci na rachunek 
Wykonawcy w terminie 14 dni ad dnia zlozenia faktur. Za dzieit zaplaty uwaza siy dzieit 
obci'lZenia rachunku Zamawiaj,!cego 
Faktury za miesi,!c grudziel1 Wykonawca zobowi<!Zuje siy wystawi6 i zlozy6 
Zamawiaj,!cemu nie p6zniej niz do 27.12.2019 r. 
Wykonawca pod rygorem niewaZnosci nie maze przenies6 wierzytelnosci stanowi,!cej 
wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jak,!kolwiek osoby trzeci,! bez 
pisemnej zgody Zamawiaj,!cego. 

§6 
Gwarancja 
Wykonawca udziela 12-miesiycznej gwarancji jakosci na zaoferowany przedmiot 
zam6wienia ad dnia jego odbioru przez Zamawiaj,!cego. 

§7 ./ 

I(ary umowne i odszkodowania 
1. Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

a) z tytulu nie dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj,!cego, Wykonawca zobowi,!zany bydzie do zaplaty na rzecz 
Zamawiaj,!cego kary umownej w wysokosci 3% wartosci zam6wionej partii srodk6w 
za leazdy dziel1 op6znienia, 

b) z tytulu op6Znienia w rozpatrzeniu reklal11acji w terminie okreslonym w§ 3 ust. 2 
Wykonawca zobowi,!zany bydzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj,!cego leary umownej 
w wysokosci 3 % wartosci zareklamowanej partii srodk6w za kazdy dziel1 
op6znienia, 
c) za odst,!pienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn niezaleznych ad 

Zamawiaj,!cego oraz za odst,!pienie od umowy przez Zamawiaj,!cego z przyczyn 
!ez,!cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj,!cemu kary 
Ul11own'! w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia Ul11ownego brutto okreslonego 
w §5 ust. 1 

2. Zal11awiaj,!cy moze dochodzi6 11a zasadach og6lnych odszkodowania przewyzszaj'!cego 
zastrzezon'! powyzej kary mnown'!. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 1 pkt a), b) Wykonawca wyraza 
zgody na potr,!cenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 5 ust. I. 

§8 
Qdstllpienie od umowy 
J;: Zamawiaj,!cemu przysluguje prawo odst,!pienia ad lU110WY w nastypuj'lcych 

przypadIcach: 
1) w razie wyst,!pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj,!cej, ze wykonanie mnowy 

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia 



umowy, Zamawiaj1!cy moze odst1!pic od umowy w terminie 30 dni od powziycia 
wiadomosci 0 tych okolicznosciach. Wykonawca moze z1!dac wy1'lcznie 
wynagrodzenia z tytulu wykonania czysci umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi1!zania firmy Wykonawcy, 
3) wydania nakazu zajycia maj1!tku Wykonawcy, 

2. Strony postanawiaj1!, ze Zamawiaj1!cy moze odst1!pic od umowy w przypadku realizowania 
zamowienia przez Wykonawcy w sposob sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami 

J. 

umowy. 
Odst1!pienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 powinno nast,!pic w formie pisemnej 
i powinno zawierac uzasadnienie pod rygorem niewa.znosci takiego oswiadczenia. 

4. W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze z,!dac wy1'lcznie 
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cZysci umowy. 

§9 
Przedstawicielstwo stron 
Do realizacji zapisow niniejszej umowy strony upowa.znily: 
a) Po stronie Wykonawcy: 

......................... - teL ..................... . 
b) Po stronie Zamawiaj1!cego: 

.............................................. -teL ............................... . 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiaj1!cy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej LUnowy w 
stosunku do tresci oferty w sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy, na uzasadniony wniosek w nastypuj1!cych przypadkach: 
1) gdy zmiana umowy w sposob obiektywny jest korzystna dla Zamawiaj,!cego, a na 

dokonanie tej zmiany wyraza zgody Wykonawca, 
2) dopuszczalne s,! wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy 

wywolane przyczynami zewnytrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadni'\i1! 
potrzeby tych zmian, niepowoduj1!ce zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiydzy 
Wykonawc1! a Zamawiaj1!cym, ktore nie prowadz1! rowniez do zachwiania pozycji 
konknrencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawcow bior'!cych udzial 
w postypowaniu, jak tez nie prowadz,! do zmiany krygu Wykonawcow zdolnych do 
wykonania zamowienia lub zainteresowanych udzialem w postypowaniu. 

3) Zan1awiaj1!cy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do tresci oferty w przypadku gdy 11!czna wartosc zmian jest mniejsza od 
10 % wartosci zamowienia okreslonej w § 5 ust.l 

2. Zmiany ilosci przedmiotu zan10wienia zgodnie z §2 Ust. 4 oraz zmiana zakresu 
przedmiotu zamowienia, 0 ktorej mowa w §2 ust.S nie wymagaj'l aneksu do umowy. 

§11 
Postanowienia koncowe 
I. W sprawach nie nregulowanych niniejsz'l umow1! maj'l zastosowanie przepisy ustawy z 

,:' dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj1! formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 



3. Ewentualne spory powstale w zwi'lzku z realizacj'l przedmiotu umowy byd'l rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez s'ld powszechny wlasciwy dla 
siedziby Zamawiaj'lcego. 

4. Umowy niniejsz'l sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach - jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiaj'lcego. 

5. Integraln'l czysc umowy stanowi: 
1) wykaz rzeczowo-ilosciowy srodk6w czystosci - Zal'lcznik Nr lA-lG, 
2) oferta Wykonawcy-Zal'lcznik Nr 2 

WYKONAWCA ZAMA WIAJ1\CY 


