
Zall/cZflik Nr 3 

UMOWA NR ...... .12019 

zawarta w dniu ............................ 20 19 r. w 13aboszewie pomi~dzy Gmin't Baboszcwo 

ul. Wlil'szawska 9A 09- 130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 reprezentowamt przez: 

Kierownika Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewic - Krzysztofa Kruszcwskiego 

przy kontrasygnacie: 

Skal'bnilm Gminy Baboszcwo - Anny Guzanowskicj 

zwanit dalej Zamawiajllcym, 

a 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej WykOI1lHVCq. 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawcit wylonionym z zastosowaniel11 art. 4 pkt 8 lI stawy 

Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publ icznych. 

§2 

Pl'zedmiot umowy 

I. Przedmiotem umowy jest dostawa materialow wodoci~owych dla Zakladu Wodoci~ow 

i Kanalizacj i w Baboszewie 

W!lJ'unki I'calizacj i zamowienin 

1. Wykonawca oswiadcza. zc dostarczone materialy Sit fabrycznie no we, kompletne, wolne od wad 

technicznych i prawnych, nie sit przedll1iotell1 praw osob trzec ich oraz speJniajit ""Yll1ogi okreslone 

w Zalqcznikll nr 1, tj. Opisie przcdmiOlu zall1owienia. 

2. Wykonawca oswiadcza. iz przedll1iot 1I1l1owy spelnia wymagania jakosciowe, pos iacla ales1y 

dopuszczajitce stosowanie w kontakcie z WOdil pitnit oraz ze zostaly wprowadzone do obrotu 

zgodnie z prawe1l1. 

J. Wykonawca jest zobowiqz3ny do odpowieclniego opakowallia i zabezpieczenia dostawy 

materia·low do miejsca wskazanego przez Zamawiaj'lcego, tj. Stacji Uzdatniall ia Wody 

w Cieszkowie Kolonii 2A, 09-130 Baboszewo. 

4. Wykonawca na sw6j koszt ubezpiecza cal!t doslaw~ materialow do lllomentu dokonania odbioru 



przez Zam3wiajqeego. 

5. Wykonawca wraz z przcdmiotcl11 lImowy zobowi'lzany jest dostarczy6 Zal11awiajqcemll wszelkie 

niezb,<d ne doklll11Cnty, w tyl11 w szczegolnosci: karty gwarancyjne, atesty i cerlytikaty. 

6. W przypadkll pylm, i w'l.tpli wosci dOI)'czqcych dzialania dostarczonych l11aterialow, Wykonawca 

zo bowiqzany jest lIdzieli6 Zamawi ajqcemu wsze lkich informacji i \.vyjasnien. 

§4 

Tcrmin rcaHzacji przcdmiotll 1I11l0WY 

I. Wykonawca zobowiqzuje si,< dostarczyc przedl11iot umowy na wlasny koszt i ryzyko do ll1iejsca 

wskazanego przez Zamawinjqcego tj. Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii 2A, 

09-130 Baboszewo w terminie do 10.07.2019 r. 

2. Reali zacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokolel11 zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony Ul11owy. Dniem wykonania przedmiotu Ul110wy jest dzien podpisania 

przez strony protokolu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Osobq uprawniol1<l ze strony Zamawiaj'l.cego do odbioru dostawy oraz podpisania protokolu 

zdawczo - odbiorczego jesl Andrzej Dworakowski 

4. Wykonawca zobowiqzany jest zawiadomic Zamawiajqcego 0 gotowosci dostawy przedl11iotll 

umowy na 2 dni robocze przed planowanq datq dustawy . 

5. Odbi6r przedmiotll umowy obejl11l1jc sprawdzenie: 

1) zgodnosci przedl1liotulIIl10WY z opisem przeul11iolu, 

2) komplclnosci dostaw)" w tym kart gwarancyj nych oraz atest6w i certyfikalow 

6. Zamawiaj 'lcemu przysluguje prawo odl11owy odbioru przedmiolu zamowienia, jezeli clostarczony 

przedll1iot zall1owienia : 

- j est nickompletny, 

- jest niezgodny z WYlllaganiami okres]onymi przez Zamawiaj 'lcego i zlozon<t oferl<t, 

- j est llszkodzony, 

- mimo pro by Ul' lIChOlll ieai a nie dziab lllb dziai(l nieprawidlowo. 

Zall1awiaj'lcy wskaze lIjawnione niezgodnosc i w protokolc zclawczo - oclbiorczym oraz wyznaczy 

nowy term in doslawy przedmiotu zam6wienia. 

§S 

Wynagrodzcnie i zaplata wynagrodzcnia 

I. Zall1awiaj'l.cy zobowiqzllje siQ zaplacic Wykonawcy za reali zacj ,< calosci niniejszego zam6wienia 

zgodnie ze ziozonq ofertq wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: 



nello: ... . . . .. . .. .. ........... ............ .... . zt 

VAT (23%) ........ .. ..... ........ .. ........ .. ....... zl 

brutto: ....................................... . .. . ..... zl 

slownie: ................. . . .. .. . ............................................... .. ............................................... ........ .. 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty, jakie mog!\, wystqpic w zwiqzku z rea lizacj!\, 

przcdmiotu Ul1lowy, w szczeg61nosci koszty transportu. 

3. Wynagrodzenie okrcslonc W liS t. I obejl1luje ryzyko i ocipowieciziaillose z tytulu oszacowania 

wszelkich koszt6w, zwi!\,zane z realizacj!\, zam6wienia, a takze ocldzialywania innych czynnik6w 

mog!\,cych miee wplyw na koszty. Zadne niedoszacowanie, pomini,\:cie, brak rozpoznania ni e mog!\, 

bye podstaw!\, do z!\,dania zl1liany wynagrodzenia ryczaltowego. 

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie calosci przedmiotu lImowy nastqpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dn i po dostarczeniu przez Wykonawcy 

prawidlowo wystawionej faklmy : 

Nabywca: Cmina Bahoszcwo, ul. WUl'szawska 9A, 09-130 Baboszcwo NIl' 567-179-04-40 

Odbiorca: Zaldad Wodoci!),g6w 

09-130 Baboszcwo 

Kanalizucji w Baboszcwic, ul. Wal'szawska 9A 

5. Podstaw'l wystawienia fhktury jest podpisany protok61 zduwczo-odbiol'czy bezustcl'kowego 

odbioru pl'zedmiotu zam6wienia. 

6. Platnosci b~dq rea lizowane w wa lucie polskiej. 

7. Za dzieIl zaplaty uwaia si~ dzieIl obci'tzenia rachunku bankowego Zamawiaj'lccgo. 

8. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przenidc wierzytelnosci stanowi'tcej 

wynagrodzenie z tytulu wykonania niniej szej umowy na jak'lkolwiek osobll trzeci't bez pisemnej 

zgody Zllll1awiuj"lcego. 

§6 

Gw~'rancji.l i scrwis 

I. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przeelmiot U)11owy na okres minimum 24 miesi,\:cy 

od daty podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przeelmiotu 

zanlowienia. 

2. Warunki gwarancji okrdla nlluc.lsza lIJ'l1owa, karty gwarancyjne i ustawa Kodeks Cywi lny. 

W przypadku rozbieznosci wynikaj!\,cych z ww. dokull1ent6w stosuje si~ przepisy korzystniejsze ella 

Zall111wiaj<lcego. 

3. Wykonawca zobowi'lzlIje siC; do zalatwienia reklamacji Zamawiaj'lCego w tel'l11inic nie clluzszym 



niz 5 dni od daty zgloszenia rek lamacji, przesylaj'lc na wlasny koszt brakuj'lce ilosci material6w lu b 

wymieniaj'lc wad liwe na wolne od wad. 

§ 7 

Umownc prawo odstllpienia od umowy i rozwhlzanie umowy 

I. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nast~pujqcych przypadkach: 

I) w razie wyst'lPienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej , ze wykonanie U1110WY nie 

lezy w interes ie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiajqcy maze odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci a tyeh 

okolicznosciach. Wykonawca moze zqdac wylqcznie wynagrodzenia z tytulll vlykonania 

cz~sc i umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwiqzania finny Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zaj ~cia majqtku Wykonawcy, 

2. Odstqpienie od umowy, 0 kt6rym mowa w ust. 1 powinno nastqpic w formie p isemnej i powinllO 

zawiera6 uzasadnienie pod rygorel11 niewai,nosci takiego oswiadczenia. 

3. Jei,eli Wyko nawca b~dzie wykonywal przedmiot umowy sprzecznie z Ul110Wq Zamawiajqeemu 

przysluguje prawo rozwi'lzania umowy ze skutkiem natychmiastowYI11. 

§8 

l'ary u[n(rwn~ 

1. ZUl1lawiaj 'ley zastrzcga sobie pl'awo do dochodzenia kar ulllownyeh: 

I) za op6Znicnie w ciostawie przedmiolu umowy - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia 

u1110wnego brutto, 0 kt6rY1111110wa w § 5 ust. 1 1I1110WY, za kazdy dz ien opoznienia li czony od dnia 

nast«pnego przypadaj 'lCego po dniu, w kt6rym zgodnie z umow'l miala nast'lPic dostawa do dnia 

dostawy (podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego) 

2) za ocist'lPienie przez Wykonawc~ od Llmowy z przyczyn niezalei,nych od Zamawiaj'lcego oraz za 

odst'lPienie Zamawiaj 'lcego od umowy z winy Wyko nawcy w wysokosci 10 % wartosci 

wy nagrocizenia U11l0wnego brutto, 0 kt6rYll1IUowa w § 5 Ust. 1 utno wy. 

2. W przypadku nali czenia knry ul110wnej okreslonej w Ust. 1 pkt 1 Wykonawca wyraia zgod, na 

potr'lceniejej z kwoty wy nagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 5 ust. I umowy . 

3. Zal11awiaj 'lcemu sluZy prawo dochodzenia ociszkodowania przekraczaj'lcego wysokos6 kar 

umownych na drodze s'ldowcj . 



§9 

}>ostsnowicnia l{oncowc 

I. W sprawach l11e urcgulowanych niniejszq umow'l majq zaslosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej Ul110wy wymagajq fonny pisemnej pod rygorcm niewaznosci. 

3. Ewentualne spory powstale w zwi'tzku z realizacjq przedmiotu umowy b\!dq rozstrzygane przez 

sqd powszechny wlasciv,,'Y dla siedziby Zamawiajqcego. 

4. U11l0W~ niniej SZ,t spol'zqdzono w lrzech jednobrzmi'lcych egzel11plarzach - jeden dla Wykonawcy 

i dwa d la ZamawiajQcego. 

5. Integralnq CZ\!SC umowy stunowi Forl11ularz oferty cenowej Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 


