
ZAL4CZNIK Nr 2 - wz6r umowy 

UMOWA Nr ...... .12019 

zawarta w dniu ................. 2019 r. w Baboszewie, pomili;)dzy: 
Gminl:l Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezenlowanq przez: 
Dyreklora Szko/y Podstawowej ............. - Paniq ................................................ , 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Anny Guzanowskiej 
- zwanq w dalszej czt;)sci Umowy ZAMAWIAJI\CYM, 

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

- zwanymi dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCI\, 

W wyniku postt;)powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na zadanie p.n. "Dostawa i montai: szafek na podrl;1czniki i materiaty dydaktyczne dla 
szk6t podstawowych w Mystkowie i Polesiu", zostata zawarta umowa 0 nastli;)pujqcej 
tresci: 

§ 1 
rJrzedmlot umowy 

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawli;) i montaz szafek dla 
Szkoly Podstawowej w (odpowiednio: Mystkowie lub Polesiu) 
2. Przedmiol umowy zostal okres/ony w zapytaniu ofertowym oraz w zlo2:onej ofercie. 

§2 
Termin wykonania 

1. Termin realizacji zam6wienia do - 20 maja 2019 r. 
2. Za termin wykonania przedmiotu zam6wienia uznaje sit;) dzien podpisania bezusterkowego 
protokolu odbioru zainstalowanych szafek, z zastrzezeniem ust3. 
3. Jezeli Zamawiajqcy przy komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy, 0 kt6rym mowa w § 9 
ust 1 nie stwierdzi wad i usterek, to za termin wykonania przedmiotu umowy uznany bli;)dzie 
dzien pisemnego zgloszenia Zamawiaj~:C~emu gotowosci do odbioru zainstalowanych szafek 
(dzien wplywu pisma do siedziby Zarna:,:viajqcego). 

§3 
Wynagrodzenie 

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

- z tego podatek VAT ......................... 21 
Wynagrodzenie netto wynosi ................. zl (slownie: ................................................... - ) 

2. Podstawli;) do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy 
stanowiqca integralnq czt;)sc umowy. 
3. W podanej wyzej cenie uwzg/Ii;)dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zam6wienia w tym kosztu transportu i rnolltazu. 



§4 
Warunkl p~atnosci 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi na podstawie prawidlowo 
wystawionych przez Wykonawc~ faktur. 
2. Podstawq wystawienia faktury jest protok61 bezusterkowego odbioru dostaw i rob6t 
montazowych obj~tych fakturowaniem, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 
3. Faktur~ nalezy wystawic dla: 
Nabywca: 
Gmina Baboszewo, 
ul. Warszawska 9 A 
09-130 Baboszewo 
NIP 567-179-04-40. 
Odbiorca odpowiednio: 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 
09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Polesiu 
im. Jana Brodeckiego 

Polesie 
09-130 Baboszewo 

W tresci faktury Wykonawca wpisuje odpowiednio: 
"Oostawa i montat szafek na podr~czniki i materialy dydaktyczne" 
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 rob6t 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 
Obowl~zkl Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakosc dostarczonych szafek i rob6t 
montazowych. Materialy, z kt6rychsq wykonane muszq posiadac atest PZH lub deklaracje 
zgodnosci z obowiqzujqcymi normami. 
2. Wykonawca ma obowiqzek: 
1) zorganizowac i przeprowadzic roboty montazowe w spos6b bezpieczny, zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytq 
starannosciq w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrq jakosciq i wlasciwq organizacjq 
pracy. 
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. 
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 szafek, 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 lubli osobom trzecim, w zwiqzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. 



W szczeg61nosd 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 problernach technicznych lub okolicznosciach, kt6re rnogq wplynqc na 
jakosc rob6t montazowych lub termin ich zakonczenia. 
7. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszqce i tymczasowe niezb~dne do wykonania 
przedmiotu urnowy. 
8. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajqcego w trakcie 
trwania rob6t rnontazowych w terrninie technicznie uzasadnionyrn i koniecznym do ich 
usuni~da, nie dluzszym niz termin zakonczenia rob6t okreslony niniejszq urnowq. 
9. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajqce parametry oraz wymagane normy 
zastosowanych material6w. 
10. Wykonawca zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz 
ponoszenia odpowiedzialnosd w trakde prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi 
kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli panstwowej. 
11.Wykonawca zobowiqzuje si~ do uporzqdkowania terenu po zakonczeniu rob6t 
montazowych. 
12. Wykonawca zobowiqzuje siQ do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy. 

§6 
Obowl~zki Zamawiaj~cego 

1. Zamawiajqcy przekazuje teren do montazu szafek 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-miesiCi!cznej gwarancji na dostarczone szafki i wykonane roboty 
montazowe. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu wypelnionq kart~ gwarancyjnq 
w dniu odbioru przedmiotu zam6wienia. 
3. Bieg gwarancji rozpoczyna si~ dnia nast~pnego od dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru koncowego. 
4. Wykonawca zobowiqzuje si~ usunqc na sw6j koszt wady i usterki slwierdzone 
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiajqcego. 

§.S 
Kary umOWnl!) 

1. Wykonawca zaplad 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 ust.1 umowy. 
2) za odstqpienia od umowy przez WykonawcQ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, 
Wykonawca zaplad Zamawiajqcemu karQ umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia 
umownego brutto 0 kt6rym mowa odpowiednio w § 3 ust.1 umowy. 
3) za kazdy dzien op6znienia, jesli ukonczenie jest p6zniejsze niz wymagany termin 
ukonczenia w wysokosci 0,2% caikowitej wartosci, jednakze nie wi~cej niz 20% 
wynagrodzenia okreslonego odpowiednio w § 3 ust.1 umowy 



4) za zwlokEil w usuniEilciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci 
przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniEilcie 
wad. Wykonawca nie moze odmowic usuniEilcia wad bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych 
z tym kosztow. 
2. Zaplata kar Llmownych maze nastqpic poprzez potrqcenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest Llprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach og6lnych. 
4. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 

§9 
Odbi6r przedmiotu umowy 

1. Komisyjny odbi6r przedmiotu umowy dokonany bEildzie w terminie 3 dni od daty zgloszenia 
Wykonawcy. 
2.Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajqcemu gotowosc do odbioru koncowego, 
bezposrednio w siedzibie Zamawiajqcego. 
3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu 
w szczegolnosci nast~puj<tce dokumenty: 

1)oswiadczenie Wykonawcy 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z obowiqzujqcymi 
przepisami. 
2) Ales! PZH 

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub brak6w Zamawiajqcemu przyslugujq 
nast~pujqce uprawnienia: 

1) jezeli wady lub usterki nadajq si~ do usuni~cia, moze odmowic odbioru do czasu 
usuni~cia wad lub usterek, 
2) jezeli wady nie nadajq si~ do usuni~cia, 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 opoznienia. 

5. Wykonawca jest zobowiqzany do zawiadomienia Zamawiajqcego a usuni~ciu wad oraz do 
zqdania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych poprzednio rob6t jako 
wadliwych. 
6. W razie nie usuni~cia przez Wykonawc~, w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajqcy naliczy kary umowne 
o ktorych mowa w § 8 umowy. 
7. Z czynnosci odbioru sporzqdzony zostanie protokol 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 ktorej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2. 
2. Zamawiajqcy dopuszcza zamian~ 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 zewnEiltrznym 0 charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly 
przewidziec przed zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie mogly uniknqc ani kt6remu 
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; 
Za sil~ wYZSZq, warunkujqcq zmianEil Umowy uwaza6 si~ bEildzie w szczegolnosci: pow6dz, 
pozar i inne kl~ski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, 



nag!e i d!ugotrwa!e (co najmniej 7 dni) za!amania 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 realizacj~ przedmiotu zam6wienia lub swiadczenia Stron; 
3) wystqpieniem dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia prac, kt6rych wykonanie jest 
niezb~dne dla zrealizowania zam6wienia podstawowego; 
4) dzialaniami os6b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, kt6re to dzia!ania nie 51:[ 

konsekwencjl:[ winy kt6rejkolwiek ze stron umowy. 
3. Podstawl:[ do stosownego przed!uzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania rob6t b~dzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podj~ciem 
dzialan przez Wykonawc~, maj"1.cych na celu realizacj~ prac w terminie. 
4. Termin realizacji rob6t moze zosta6 przedluzony stosownie do okresu zaistnia/ego 
op6Znienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany 
zalozen lub warunk6w realizacji zam6wienia, niezaleznej od Wykonawcy. 

§ 11 
Odst'l.pienie od umowy 

1. Stronom przysluguje odst"1.pienie od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przys!uguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nast~puj"1.cych 
przypadl<ach: 
1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj"1.cej, ze wykonanie Umowy nie 

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidzie6 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 rozpocz"1.l rob6t montazowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiaj"1.cego zlozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal realizacj~ rob6t montazowych i przerwa ta trwa dluzej niz 2 
tygodnie. 

4) Wykonawca op6znia si~ w rozpocz~ciu lub wykonywaniu rob6t tak dalece, ze nie jest 
prawdopodobne, zeby zdola! je ukonczy6 w czasie um6wionym. 

5) Wykonawca wykonai przedmiot umowy z wadami, kt6re nie nadaj"1. si~ do usuni~cia 
i jezeli wady uniemozliwiaj"1. uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawiera6 uzasadnienie. 

4. Zamawiaj"1.cy w razie odstqpienia od Umowy z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie 
odpowiada, obowi"1.zany jest do zaplaty wynagrodzenia za dostaw~ i roboty montazowe, 
kt6re zostaly wykonane do dnia odstC\,oienia. 

§ 12 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie rob6t w sprawie 
zam6wienia publicznego Strony s"1. zobowi9.Zane przede wszystkim do wyczerpania drogi 
post~powania reklamacyjnego. 

2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest S"1.d 
wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiaj"1.cego. 



§ 13 
Postanowienia kot'icowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejsz~ Umow~ stosuje siC;l przepisy ustawy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. UmowC;l niniejsz~ sporzqdza siC;l w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiaj~cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Wykaz zal~cznik6w do Umowy: 
1.0ferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ.l\CY: 

§ 14 
Zahl.czniki 

WYKONAWCA: 


