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GPl< r ~;' ?i-. 80SZEWO 
09-13U U;;l}()"':I.I'vJ{" ul. WJrszawska 9A 

Hcgo t! 130378054 
NIP 5671790440 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Baboszewo, dnia 31 lipca 20 19 r. 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj<\.cym") zaprasza Wykonawcaw do zlozenia oferty na 

realizacj(( zadania pn. "Dostawa pospolki do remontu drog gminnych na terenie gminy 

Baboszewo". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJt\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 II 07 1 

e-m ail: zp@gminababoszewo.plurzad@gminababoszcwo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Zapytanie ofertowe w post((powaniu 0 udzielenie zamawienia publicznego 0 wartosc i szacunkowej 
ponizej 30000 euro (z wyl<\.czeniem stosowania przepisaw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamawien pub licznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2018, poz.1986, ze zm.) 

1lI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

I. Przedmiotem zamawienia jest dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie gmmy 
Baboszewo, pow. plonski, woj . mazowieckie. 
Zamawienie obejmuje dostaw(( pospalki , w tym: pozyskanie, zaladunek, transport i rozladunek na 
odcinkach drag gminnych wskazanych przez Zamawiaj<\.cego, w tenninie i ilosciach zgodnych z 
ustalonym h31monogramem. Wykonawca w sporz<\.dzonym hatmonogramie powinien uwzgl((dnie 
sukcesywnosc dostaw w iloSciach dziennych nie mniejszych jak 250 m) i nie wi((kszych jak 400 m3 

Wykonawca zobowi<\.zany jest do dol<\.czenia do oferty wst((pnego hannonogramu dostaw pospalki 
(zal<\.cznik nr 3), ktary po zaakceptowaniu przez Zamawiaj<\.cego b((dzie stanowi l za l<\.czn ik do umowy 
realizacji zamawienia. 
Hannonogram dostaw musi przewidywae rozpocz((cie zadania najpMniej w dniu 19 sierpnia 2019 r. , 
a zakOIiczenie zadan ia najpozniej w wyznaczonym terminie tj. 30 wrzesnia 2019 r . 
Zamawiaj <\.cy na biez<\.co b((dzie prowadzie prace w zakresie rozlozenia i zag((szczenia dostarczonych 
materialaw. 

Szczegaly dostawy pospalki: 
I) 1I0se: 



ZP.271.2.17 .2019 - Dostawa pospelki do remontu dreg gminnych na terenie gminy Baboszewo. 

• I 691,00 m3 pospolki. 
2) Dostarczona pospolka musi spelniac wymagania materialu do podbudowy drog i zawierac frakcj(( 

zwirowo-kami enist" 0,07mm - 31 ,5mm w ilosci nie mniej jak 30% i niewielk" ilosc (do 2%) frakcji 
ilastych umozliwiaj"cych zag((szczenie. Ci((zar nasypowy pospolki (w stanie mokrym) nie mniejszy 
jak 1,9 t/m3 

3) Dostawa pospolki samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast((puj"cych 
miejscowosci: 

Bozewo 
Galominek 
Galominek Nowy 
l esionka 
Kielki 
Kowale 
Lachowiec 
Lutomierzyn 
Pawlowo 
RAZEM: 

304,00 m3 

228,00 m3 

190,00 m3 

95,00 m3 

190,00 m3 

266,00 m3 

209,00 m3 

133,00 m3 

76,00 m3 

1691,000 mJ 

4) Zakup przez Zamawiaj"cego mniejszej ilosci materialow do remontu drog nie moze bye podstaw" 
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiaj"cego. 

3. Wedlug wspolncgo Siownika Zamowien (CPV) 

142 10000-6 
60 100000-9 

Zwir, piasek, kamien kruszony, kruszywa 
Uslugi w zakresie transportu drogowego 

III. TERMIN REALfZACJI ZAMOWIENIA 

przedmiot zamowienia nalezy wykonae w tenninie do 30 wrzesnia 2019 r. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU. 
I. 0 udzielenia zamowienia mog" ubiegae si(( Wykonawcy, ktorzy: 
I) prowadz" dzialalnose gospodarcz" wpisan" do odpowiedniego rejestru (CElDG lub KRS) 
2) posiadaj" wiedz(( i doswiadczenie: 

Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi"zany jest wykazae, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnoSci jest krotszy w tym okresie, wykonal w sposob nalezyty 
co naj mniej jedn" dostaw(( pospolki do remontu drog w ilosci nie mniejszej I 300 m3 (lub 
2 340,00 ton). 

3) dysponuj " odpowiednim potencjalem technicznym. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 



ZP.271.2.17.2019 - Dostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo. 

3) dysponuj« odpowiednim potencjalem technicznym. 
ORis SRo sobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi«zany jest wykazae, ie dysponuje samochodami samowyladowczymi z 
tylnym wysypem przystosowanymi do jazdy w trudnych warunkach terenowych w ilosci: 4 
samochodow 0 ladownosci min 10 m] kaidy. 

V. KRYTERlUM OCENY OFERT 
I . Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen(( oferty, ktora stanowic b((dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj(( 

przedmiotu zamowienia, podaj«c j« w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci« do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi'lzane z realizacj'lprzedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwi'lzanych z 

realizacj'l przedmiotu umowy, a takie oddzialywania innych czynnikow maj'lcych lub mog'lcych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomin i((cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moie bye 

podstaw« do i'ldania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZEN IA OFERTY. 
I.O[erla powinna bye sporz«dzona na "Fonnularzu ofertowym" stanowi'lcym zal«cznik Nr 1 do 
niniejszego zapytania, podpisana przez osob((/y uprawnione do wyst((powania w imieniu Wykonawcy 
i opatrzona piecz((ci(( Wykonawcy. 
Do oferty naleiy zalaczyc: 
1 )pelnomocnictwo do pod pisani a oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnoSci gospodarczej , 
wystawiony nie wczesniej jak 6 miesi((cy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnosc 
z oryginalem przez Wykonawc((, 
3)wykaz wykonanych, a w przypadku swiadcze6 okresowych lub ci«glych rowniei wykonywanych 
glownych dostaw materialow do remontu drog, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem tenninu 
sk ladania ofert, a jeieli okres dzialalnosc i jest krotszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania 
i podmiotow na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz za lqczeniem dowodow, czy zostaly 
wykonane lub s« wykonywane naleiycie (zal«cznik nr 3). 
4)wykaz pojazdow dost((pnych Wykonawcy wraz z infonnacj 'l 0 podstawie dysponowania (zal'lcznik 
nr 4) , ktory potwierdza dysponowanie samochodami samowyladowczymi w ilosciach i ladownosci 
okreslonej w zaproszenie do zloienia oferty. 

2. W toku oceny ofert Zamawiaj'lcy moie i'ldac od Wykonawcow wyjasnie6 dotycz«cych tresci 
zloionych ofert. 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZEN IA OFERTY, TER.MIN OTWARCIA OFERT. 

I .Ofe11(( naleiy zloiyc do 08 sierpnia 2019 r. roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera 

lub osobisc ie na aclt'es: Urz«d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urz((du Gminy Baboszewo w zamkni ~tej kopercie z 

nap isem "Ofel'ta na dostaw~ pospolki do remont" drog gminnych na terenie gminy Baboszewo". 
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2.0ferty zlozone po tenninie nie zostan<\. rozpatrzone. 

2.0twarcie z lozonych ofert nast'lPi w dniu 08 sierpnia 2019 r. 

Baboszewo. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

0-
godz. II ' w pok. Nr 7 Urzf(du Gminy 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz<\.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 
kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony os6b fi zycznych w zwi<\.zku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (og6lne 
rozporz<\.dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.0S.20 16, str. I ), dalej "RODO", infonnujf(, 
ze: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj<\.cego/ jest Pan Andrzej Rybus -
Toltoczko , dzialaj<\.cy na podstawie Umowy Nr 11 7/2018 z dnia 07 czerwca 20 18 r. zawartej z Gmin<\. 
Baboszewo. 
- PanilPana dane osobowe przetwarzane bf(d<\. na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zw i<\.zanym 
z postf(powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bf(d<\. osoby lub podmioty, kt6rym udostf(pniona zostanie 
dokumentacja postf(powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 I r 0 dostf(pie do 
informacjipublicznej(t.j.Dz. U. z 2016 r.poz. 1764) 
- dane osobowe Wykonawcy b«d<\. przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 
post«powania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowi<\.zek podania przez Wykonawc« danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz<\.cych jest 
wymogiem zwi<\.zanym z udzialem w post«powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 
ponizej 30 000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyboru 
najkorzystniej szej oferty.; 
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b«d<\. podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dost«pu do clanych osobowych Pani/Pana clotycz<\.cych; 
na poclstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
na poclstawie art. 18 RODO prawo z<\.clania ocl administratora ograniczenia przetwarzania clanych 

osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«clu Ochrony Danych Osobowych, gcly uzna Pani/Pan, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz<\.cych narusza przepisy RODO; 
nie przysluguje Wykonawcy: 
w zwi<\.zku z art. 17 liSt. 3 lit. b, d lub e RODO prawo clo usuni«cia danych osobowych; 

• prawo clo przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
na poclstawie art. 2 1 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania clanych osobowych, gdyz 

poclstaw<\. prawn<\. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 
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IX_ INNE INFORMACJE 

I .Zapytanie ofettowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszen Urz«dll Gminy Baboszewo w dnill 31 lipca 20 19 r. 
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostan ie zamieszczone na: 

stronie intel11etowej Zamawiaj 'lcego: www.lIgbaboszewo.bip.org. pl ; 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed lIp lywem tenninll skladania ofert 
przewidzianym w zapytanill ofertowym. Zamawiaj'lcy przedluza tennin sk ladania ofett 0 czas 
niezb«dny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z lIwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
4. Trese pytati dotycz<\cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego plIblikowana 
b«dzie na stroni e Zamawiaj'lcego www. bip.gminababoszewo.pl 
5.0soby lIprawnione do porozllmiewania si« z Wykonawcami: 

I) w sprawach zwi'lzanych z przedmiotem zamowienia: 
Pan Robert Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo. pl 
Pan Marcin Tomczewski - e-mail : infrastruktura@gminababoszewo.pl 

2) w sprawach zwi'lzanych z procedllr'llldzielenia zamowienia pllblicznego: 
Pan Zbigni ew SlIlinski - demail:zp@gminababoszewo.pl 

6.Zamawiaj 'lcy zastrzega sobie prawo do zamkni«cia post«powania 0 lIdzielenie zamowtente bez 
rozstrzygni«cia i podania przyczyny, jak rowniez dalszych negocjacji z Wykonawcq, ktory zlozy 
najkorzystniejsz'lofert« Illb lIniewaznienie post«powania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotll 
kosztow lIczestnictwa w post«powanill (przygotowania oferty). 

7_ Tennin zwi'lzania z ofert'l wyznacza si« na 30 dni li czonych od dnia skladania ofert. Pierwszym 
dniem okresu zwi'lzania ofert'ljest dzieti , po ktorym lIplywa tennin skladania ofert . 

. ~ 
mgT ini. Bogdan Janusz Pietruszewski 

Zalllczniki: 
I . Fonnlliarz ofett y (wzor - zal. nr I) 
2. Hannonogram dostaw pospolki (wzor - zal'lcznik nr 2), 
3) Wykaz wykonanych dostaw (wzor - zal'lcznik nr 3), 
4) Potencjal techniczny - wykaz pojazdow (wzor zal'lcznik nr 4), 
5) Wzor lImowy (za l'lcznik nr 5) 
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Zalqcznik Nr I - Formularz oferty 

I 

p e ln . na zw a 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

firmy (Wyko na wcy/ pe ln omocn ika**) 

1_ 1_ 1_ 1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1 1_1_1_1_- 1_1_1_1_- I_I~_- 1_ 1_1 
REG ON NIP 

-- --
kod mic:jscowosc ulica nr lokalu wojewodztwo 

® 
s trona in ternetowa e-mail .-

numer telefollu stacj onamego numer faksu 

Osoba do kontaktu: nr te l. komorkowego 

Dane teleadresowe lla kt6re nalezy przekazywac korespondencjc:;: zwi~zan'l z niniejszym post~powaniem: 
Faks: ........ ........ ........... ....... e-mai l ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . . . . . . . . . . ...... 
Adres do korespondencji Ge;:eli inny ni;: adres 
siedziby) .... ....................................... .................... , ... ...... . . . . . . . . . . . ................ .. . ..... " .. ....................... ...... .............. 
Podstawa prowadzenia dz ia lalnosci gospodarczej : D KRS* ' o CEIDG*' 

.-

pelna naz w a fi nn y ( kolejnego Wykonaw c y ws p o ln ie ubiegaj'l cc go s i ~ 0 zamowie n ie ) 

-
I_I_I_I_I~~~_I_I 

REGON 

kod miejscowosc 

LI_I_I_-I_I_I~...:.....I_I_I_- 1_ 1_ 1 
Nl P 

utica nr domul nr tokalu wojewoozl wo 

--------~~----®.--------------~~--~ 
Slrona internetowa e-mai l 

nwner Iddonu nUIll\!1" raksu 

-
-~ 

-

W ZWi'1.ZkU z zapytaniem ofertowym z dnia 31 1ipca 2019 roku w post~powaniu 0 udzielenie 
zamawienia publicznego ZP.271.2.17.20190 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro na realizacj~ 
zadania pn. "Dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo" 
oferujt(loferujemy wykonanie zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 
kwota netto: .................................... zl (slownie .. .... ....... ........... ..... .. ...... ................ .... ..... ......... . 
... ..... ..... ... .... .... .... ........ .. ... ............. ........ ... ... .... ........ ... .. .. ....... .... ... .... ... ... ........ ........ ......... .... .... ... ) 
podatek VAT: ............... ............. ........ zl (slownie .... .......... .. ... ... ....... ...... ......... .... .... ... .......... ... .. . 
.. ...... ..... .... ...... . .... ....... ... ... ....... ... .... .... ... ... ....... ... ..... ... .. .. .... ... .... ....... ... ... ............. ... ..... .. .. .... .. ....... ) 
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w tym: 

I Cena 
I jedn. Wartosc Podatek WARTOSC 
I Szacunkowa 

I 
Lp. Miejscowosc 

lIose materialu 1m'] 
netta za netto VAT BRUTTO 
1 m' 

I l. I Boiewo 304,00 
I , I 

I 2 i Galominek I 228,00 , 
3. Galominek Nowy I 190,00 

4. Jesionka I 95,00 

5. I Kielki I 190,00 
I 

6. 
I I 

266,00 I Kowale I 
I 

7. I Lach6wiec I 209,00 

8. Lutomierzyn I 133,00 

9. 
I Pawlowo 76,00 

Razem 1691,000 

1. Oswiadczam!my, ie: 
1) uzyskalem!lismy informacj~ niezb~dne do przygotowania ofe rty i w!asciwego wykonania zam6wienia. 
2) posiadam!my ni ezb~dn'l wiedz~, doswiadczenie oraz po tencjal techniczny do realiza cj i przedmiotu 

zam owienia, 
3)gwarantuj~!emy wykonanie niniejszego zam6wienia zgodnie z zaproszeniem do zloienia oferty wraz 

z za!'lcznikami do niego oraz nalezyt'l starannosci 'l i obowi'lzuj'lcymi w tym zakresie przepisami i normami. 
4)zobowi'lzuj~!emy si~ do zrealizowa nia dostawy pospolki do remontu drog gminnych w terminie do dnia 30 

wrzesnia 2019 r. 
5) jestesmy zwi'lzani niniejsza ofert'l przez okres 30 dni od daty skladania ofert. 
6) spelniam!spelniamy wszystkie warunki okreslone w zaproszeniu do zlozenia oferty 

w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego oraz z!oiylismy wszystk ie wymagane dokumenty 
potwierdzaj'lce spelnienie tych warunkow, 

7) akceptuj~!akceptujemy sposob i termin p!atnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia. Pod staw~ 

wystawienia faktury stanowic b~dzie protoko! odbioru koricowego wykonania przedmiotu zam6wienia 
podpisany przez Zamawiaj'lcego i Wykonawc~ dostawy Akceptuj~!emy wzor umowy i w przypadku wyboru 
naszej oferty, zobowi'lzujemy si~ do zawarcia umowy na warunkach w nim okreslonych w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiaj'lcego, 

8) w cenie ofel1y llwzgl"dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia. 

* 1 - wlasciwe zaznaczyc znakiem x 

* 2 - wypelnic jeteli dolyczy 

Podpis osoby/os6b upowoinionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Zal~cznik nr 3 

miejscowosc i data 
piecz/tc Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Wykaz wykonanyeh glawnyeh dostaw pospalki do remontu drag. 
(w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania o/ert, a jeieli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresiej 

Przedmiot dostawy 
Okres 

lIose Nazwa i ad res podmiotu na rzeel 
realilaeji 

(nalwa ladania) 
od - do 

Mg ktarego usluga byla lrealilowana 

Do o/erty zalqczono dowody potwierdzajqce, ie dostawa pospolki do remontu drog zostala wykonana 

naleiycie. 

/losc zalqczonych poswiadczen ............ . 

Podpis osoby/asob upowainionych 
do reprezentowania Wykanawcy 





lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

* 
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piecz~c Wykonawcy 

POTENCJAl TECHNICZNY - WYKAZ POJAZDOW 

Wyposaienie proponowane i dost'lpne do realizacji Umowy. 

Zat~cznik nr 4 

miejscowosc i data 

Charakterystyka pojazdu 
tadownosc Podstawa dysponowania 

(Typ, marka, model)" Uwagi 
(m') (wlasny lub wynaj'lty) 

Samochad samowyladowczy 
z tylnym wysypem ... ......... ... .......... .. .. 

............................................................... 
Samoch6d samowytadowczy 
z ty lnym wysypem ..................... .. ........ 

....... .. , ..... ... ............... .. ..... ........... ...... .... .. 
Samoch6d samowytadowczy 
z tylnym wysypem .. .... ....................... .. 

............... ...... .... .. .... .......... ....... ..... ......... . 
Samoch6d samowytadowczy 
z tylnym wysypem .. .......................... ... 

... " .... ....... ........... ..... ............ .......... .. .. ..... 

wyszczeg6fn;c samochody samowyladowcze z ty/nym wysypem, przystosowane do jazdy w trudnych warunkach terenowych, 
o ladownosci min. 10 m3

. 

Podpis osoby/ os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykonawcy 





ZP.271.2.17.2019 Dostawa pospatki do remontu drag gminnych na terenie 
Gminy Baboszewo 

UMOWA Nr ... /2019 

Za t~cznik nr 5 

zawarta w dniu 2019 r. w Baboszewie, pomi~dzy : Gmin,! Baboszewo z siedzibq 

w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 reprezentowanq przez 

Wajta Gminy Baboszewo - Pana 80gdana Janusza Pietruszewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Anny Guzanowskiej 

. zwanq w dalszej cz~sc i umowy ZA MAWIAJIjCYM, 

a ......................................... ........ ....... ... .......... ... .... ... ..... .. .. .. .................................................................................................... . 

. zwanq w dalszej cz~sci umowy WYKONAWCIj, 

reprezentowanq przez ..... .......................................................... .......... ............................................................................... . 

Wykonawca lOstal wyloniony w wyn iku post~powania 0 udzielenie zamawienia publicznego 0 wa rtosci 

szacunkowej poniiej 30000 euro znak ZP.271.2.17.2019 na realizacj~ zadania pn. "Dostawa pospalki do 

remontu drag gminnych na terenie gminy Baboszewo". 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zarnawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonan ia zamowienie na dostaw~ pospalki do remontu 

drag na terenie gminy Baboszewo, pow. plonski, woj. malOwieckie. 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa pospalki w szacunkowej ilosci 1 691,00 m' w tym jej pozyskanie, 

za ladunek, transport i rozladunek na odc inkach drag gm innych wskazanych przez Zamawiajqcego 

w terminie i ilosciach zgodnych z ustalonym harmonogramem. 

2) Dostawa samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem na drogi w nast~puj qcych 

miejscowosciach: Boiewo - 304,00 m' , Galominek - 228,00 m', Galominek Nowy - 190,00 m', Jesionka 

- 95,00 m', Kielki - 190,00 m' , Kowale - 266,00 m' , Lachawiec - 209,00 m' , Lutomierzyn . 133,00 m', 

Pawlowo - 76,00 m', 

3) DostarclOna pospalka musi spelnia': wymagania materialu do podbudowy drag i zawiera': Irakcj~ 

0,07mm - 31,5mm iwirowo-kamienistq w ilosci nie mniej jak 30% i niewielkq ilos.: (do 2%) Irakcji 

ilastych umoiliw iajqcych zag~szcze n ie . Ci~iar nasypowy pospalki (w stanie mokrym) nie mniejszy jak 

1,9 t/m 3 

§2 

Wynagrodzenie 

1. Wartos.: dostaw 1 691,00 m' pospalki po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zloiona olertq 

Wykonawcy i zalqcznikami do olerty ..... ........ ... ... ....... ..... ...... ........................................................................................ zl, 

(slownie: ......................... .. ..... .................... .... ......... ... ... .......... ...... ... .. .................................... ..... .............. ....................... ) 
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ZP.271.2.17.2019 Dostawa pospolki do remontu droggminnych na terenie 
Gminy Baboszewo 

Zalqcznik nr 5 

w tym podatek VAT ..................... ....... zl (slownie: .................. ...... ... ..... ...... ...................... .. ............ ............ ............ .... .• ) 

wartosc netto wynosi .............................. zl (slown ie: .............................................................................................. ....... .. ) 

2. Ostateczne wynagrodzen ie, jakie Zamawiajqcy zaplac i Wykonawcy za wykonan ie zamowienia b~dzie 

ustalone jako iloczyn cen jednostkowych netto i ilosci faktycznie dostarczonej pospOlki, powi~kszone 

o obowiqzujqcq stawk~ podatku VAT. 

3. Ryczaltowa cena jednostkowa okreslona w us!. 1 zawiera wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zamowienia, 

w tym koszt pospolki, zaladunek, transport samochodami samowyladowczymi z tylnym wysypem 

i rozsypanie z samochodu w ruchu. 

4. Cena jednostkowa netto za wykonanie zamowienia nie moze ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

§3 

Warunki platnosci 

1. Platnosc b~dzi e dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ ra chunek bankowy, w terminie 

czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem 

potwierdzajqcym wykonanie dostaw. 

2. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamowienia. 

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczenia dostaw fakturami cz~sciowymi. 

4. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi protokol odb ioru dostaw podpisany przez Zamawiajqcego 

i Wykonawc~. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytulu 

wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy. 

6. Wykonawca wystawi faktur~ w nast~pujqcy sposob: 

1) Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440, 

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

§4 

Terminy 

1. Termin realizacji zamowienia do dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

2. Za termin wykonania zamowienia uwaza si~ dat~ podpisania protokolu odbioru ilosciowo jakosciowego. 

§S 

Osoby funkcyjne 

Za realizacj~ zamowien ia odpowiedzialni Sq : 

1. Ze strony Wykonawcy - ....................... .... ........................................................................................................................ . 

2. Ze strony Zamawiajqcego - ...................... ..................................................................................................................... .. . 
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ZP.271.2 .17.2019 Dostawa pospalki do remontu drag gminnych na terenie 
Gminy Baboszewo 

§6 

Odbi6r dostaw 

1. Wykonawca w celu rozliczenia dostaw przedklada nast~pujqce dokumenty: 

Zal~cznik nr 5 

1) zestawienie zbiorcze ilosci posp61ki dostarczonej na drogi ze wskazaniem miejscowosci ilosci 

w poszczeg61nych dniach dostawy, 

2) dokumenty potwierdzajqce odbi6r dostaw. Rozladunek pospolki nie moze odbyc s i ~ bez dokonania 

odbioru . Kazdorazowy odbi6r dostawy dokonany przez Zamawiajqcego potwierdzony b~dzie 

dokumentem odbioru np. "Wz" podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajqcego i Wykonawc~ 

potwierdzajqcym wielkosc partii zamowienia. 

3) dokumenty potwierdzajqce zgodnosci dostarczonych materialow z wymaganiami okreslonymi w §1 

Umowy. Dokumenty takie jak swiadectwo jakosci lub deklaracj~ zgodnosci nalezy przedstawic 

w odniesieniu do dostarczanych partii posp61ki w kazdym dniu dostawy. 

2. W celu sprawdzenia jakosci dostarczonej pospolki i jej zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w §1 Umowy, 

Zamawiajqcy mole zlecic zbadanie probki z danej partii dostawy w akredytowanym laboratorium. Jezeli wynik 

badania, 0 kt6rym mowa wyzej potwierdzi niezgodnosc dostarczonych materialow z wymaganiami 

Zamawiajqcego, koszty obc iqzajq Wykonawc~ i wowczas Zamawiajqcy ma prawo zqdac od Wykonawcy 

wymiany wadliwego materialu na spelniajqce wymog i Zamawiajqcego. Wykonawca zobowiqzuje si~ do 

bezwarunkowego spelnienia tego iqdania, na swoj koszt. Wymiana nastqpi w terminie 10 dni roboczych od 

zgloszenia takiego zqdania Zamawiajqcego. Niezalein ie od iqdania wymiany materia lu Zamawiajqcy ma prawo 

iqdac kary umownej okreslonej w § 9. 

3. Na podstaw ie dokumentow wymienionych w ust. lStrony sporzqdzq protok61 koncowego odbioru dostaw 

w terminie 3 dni od zloienia wymaganych dokumentow, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

§7 

Obowiqzki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ do rea lizacji dostaw zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajqcym harmonogramem 

dostawy pospolki na poszczegolne odcinki drog - wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik Nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiqzuje si~ dostarczyc materialy do remontu drog odpowiadajqCij wymaganiom 

okreslonym w §1 Umowy. Na kazde iqdanie Zamawiajqcego Wykonawca jest zobowiqzany przedstawic 

swiadectwo jakosci lub deklaracj~ zgodnosci potwierdzajqCij jakosc pospolki. 

3. Informowanie niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajqcego 0 problemach technicznych lub 

okolicznosciach, ktore mogq wplynqc na termin zakonczenia dostaw. 

4. Wykonawca ma obowiqzek dokladnego i sumiennego rozliczenia s i~ przed Zamawiajqcym z ilosci 

dostarczonej pospolki w ml, na podstawie drukow W-Z (karty drogowej), a na iqdanie Zamawiajqcego 

kontrolnych kwitow wagowych. 
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Zat'lczn ik nr 5 

5. Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw przestrzegac zasad bezpieczenstwa. 

6. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiajqcego w terminie 3 dni 0: 

1) zmianie siedziby 

2) zmianie osob reprezentujqcych Wykonawc~ 

3) og/oszeniu upad/osci Wykonawcy lub jego likwidacji 

§8 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajqcy uzgodni z Wykonawcq harmonogram dostaw materiatow do 

remontu drag gminnych. 

2. Zamawiajqcy wyznaczy Wykonawcy miejsca realizacji dostaw pospo/ki do remontu drag 

z okresleniem ilosci. 

3. Zamawiajqcy zapewni biezqcy nadzor nad realizacjq ilosci i jakosci dostaw. Zamawiajqcy zastrzega sobie 

prawo do kontrolnego wazenia samochodow z dostarczq pospotkq do remontu drag. 

4. Zmawiajqcy jest zobowiqzany do koordynacji z Wykonawcq realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem. 

5. Zamawiajqcy jest zobowiqzany do odbioru i rozliczenia wykonanych dostaw w terminie 5 dni od ztozenia 

przez Wykonawc~ dokument6w rozliczeniowych. 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zap/aci kary umowne Zamawiajqcemu: 

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

w wysokosci 10% sumy cen ofertowych brutto okreslonych w § 2 ust. 1. 

2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, Wykonawca 

zap/aci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 10% sumy cen ofertowych brutto okreslonych w § 2 

ust. 1. 

3) za kazdy dzien op6Znienia w odniesieniu do terminu zakonczenia realizacji zadania okreslonego w § 4 ust. 

1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia podstawowego jednakze nie wi~cej niz 20% ceny ofertowej brutto 

okreslonych w § 2 ust. 1. 

2. Zap/ata kar umownych nie wptywa na zobowiqzania Wykonawcy. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych, przewyzszajqcego wysokosc kar umownych. 

4. Zamawiajqcy zap/aci Wykonawcy kar~ umownq za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn, za 

ktore ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto okreslonych w § 2 ust. 1 

z wyjqtkiem sytuacji, gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy 
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Zal~czni k nr 5 

w interesie publicznym, czego nie moina by to przewidziee w chwili zawarcia umowy, pod wa runkiem 

odst~pienia przez Zamawiaj~cego od umowy w termin ie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 

okolicznosciach. 

5. Wykonawca wyraia zgod~ na potr~cenie naleinych Zamawiaj~cemu kar umownych z wynagrodzenia 

przystuguj~cego Wykonawcy. 

§ 10 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowieri zawartej Umowy w stosunku 

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrze ieniem ust. 2. 

2. Strony dopuszczaj~ zamian~ postanowieri zawartej umowy dotycz~cej terminu realizacji w okolicznosciach 

niezaleinych ad Stron (przy zachowaniu przez nie naleiytej starannosci) skutkuj~cych niemoiliwosci~ 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 

1) Ewentualna zmiana postanowieri zawartej umowy dot. przedtuienia terminu realizacji dostaw, b~dzie 

moiliwa tylko w szczego lnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikaj~cych z winy Stron, zw i~zanych 

z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, uniemoiliwiaj~cymi Zamawiaj~cemu i/lub Wykonawcy 

prowadze nie prac zwi~zanych z roztoieniem nawiezionych przez Wykonawc~ materiatow lub/i ich dostaw~. 

2) Termin realizacji dostaw moie zostae przedtuiony stosownie do okresu zaistniatego op6Znienia 

w sytuacjach opisanych powyiej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatoieri lub warunkow re alizacji 

zamowienia, niezaleinej ad Stron. 

3. Strony b~dij zwolnione ad odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiijzari 

umownych, aile niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiijzania nastijpito wskutek dziatania sity 

wyiszej. 

1) Przez si t~ wyiszij rozumie si~ wszelkie okolicznosci i zdarzenia zewn~trzne b~d~ce poza kontrol~ Stron, 

niemoiliwe do przewidzenia, ktorym Strona nie moie zapobiec, ani tei uniknije. Za s it~ wyiszij uwaia si~ 

w szczegolnosci: poiar, dziatania si ty przyrody (huragany, powodzie itp.) zamieszki, strajki, akty terroru itp. 

2) Strona, ktora zamierza i~dae zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyiszej zobowiijzana jest 

powiadomiC drug~ stron~ na pismie, bez zb~dnej zwtoki a jej zajsciu i ustaniu. 

3) Zaistnienie sity wyiszej powinno bye udokumentowane przez stron~ powotujijCij si~ na niij. 

3. Strony dopuszczajij moiliwose zmiany postanowieri umowy dotycz~cej terminow (na podstawie ust. 2) 

i ilosci dziennych dostaw okreslonych w harmonogramie. 

4. Zmiany umowy wymagajij form y pisemnej, pod rygorem niewainosci. 

5. Zmiany dotycz~ce ilosci dostarczonej pospotki na poszczegolne odcinki drag na terenie Gminy Baboszewo do 

limitu posiadanych srodkow finansowych nie wymagaj~ aneksu do umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy wymagajijcej formy pisemnej wyznaczenie innych osob funkcyjnych nii 

okreslone w § 5 Umowy. 
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§11 

Odst'lpienie od umowy 

Zatqcznik nr 5 

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

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nast~pujqcych przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ie wykonanie Umowy nie leiy w interesie 

publicznym, czego nie moina bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy; odstqpienie od Umowy w tym 

przypadku moie nastqpic w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql wykonania dostaw bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z harmonogramem 

oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajqcego zloionego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal realizacj~ dostaw i przerwa ta trwa dluiej nii 5 dni. 

4) Strony ustalajq, ie w razie nienaleiytej jakosci dostaw pospolki Zamawiajqcy moie odstqpic od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym i naliczeniem kar umownych okreslonych w § 9 us!. 1 pk!. 1. 

5) Podstawq do odstqpienia od umowy na podstawie ust. 2 pkt. 4 jest wynik badania laboratoryjnego 

przeprowadzonego na koszt Wykonawcy potwierdzajqcy, ie jakosc dostarczonej posp61ki nie odpowiada 

wymaganiom okreslonym w § 1 Umowy. 

§ 12 

Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na ti e wykonania nin iejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do 

polubownego zalatwienia sprawy. 

2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd wlasciwy 

miejscowo wed lug siedziby Zamawiajqcego. 

§13 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy si~ przepisy ustawy Prawo 

zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zalqczniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Harmonogram dostaw posp61ki 

ZAMAWIAJI\CY: WYKONAWCA: 
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