
Z,,!qcznik nr 3 - wz6,. 1I1110WY 

U mown III' . ....... .12019 

zawarta w dniu .... ... ... . .. pazdziel'l1ika 2019 r. w Baboszewie, pomi~dzy: 
Gmin:t Baboszewo z siedzib1i w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 
l'eprezentowul11i przez: . 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana . ....................... . 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani ...... ...... . ........... .. : .. . .. .. . ....... . 
zwanym w tresci umowy lAMA WIAJACYM, 
a: 
... ..... ...... ..... .. ..... .. ...... z siedzib'l w ........................ , ul. ........... .. ......... .. ..... NIP ............ .... .. .... .. . 
REG ON ............................ . 
reprezentowanym prZeZ: 
.... , ............. .......................................... ..... .. ....... ... .... .. ... ... .. .... .......... ............. ~ ......... ..... ". 
zwanym w tresci umowy WYKONA WCA. 

§ 1 
Podstawa umowy 

1. Umowa niniejsza zosta!a zawalia w wyniku post((powania zgodnie z mi. 4 pkt 8 Ustawy 
Prawo zam6wien publicznych - "ustawy Pzp" (Dz. U. z 2019 pOZ. 1843 t.j.) . 

§2 

Pl'Zcdmiot umowy, term in dostawy i cena 

1. Wykonawca zobowi1\,zuje si~ do dostarczcnia przedmiotu dostawy- pomocy dydaktycznych, 
zwanego dalej "towarem", zgodnie z of crt1\, z dnia ..... w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy, dla cz~sci 111' .............. pod nazw1\,: ................. , .. ....... ............. . .. 

2. Wykonawca lldziela gwarancji i r~kojll1i na zakllPiony towar 12 m"cy od daty odbioru przez 
lall1awiaj1\,cego, chyba ze producent udziela gwarancji dluzszej niz 12 miesi~cy. 

3. Wraz z towarell1 Wykonawca przekazc lamawiaj1\,cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, 
instrukcje obslugi w j~Zykll polskim i inne zwi1\,zane z towarem(tam gdzie to dotyczy) 

4. Towar okl'eslony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na 
adres: 
Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 
09-130 Baboszewo. 

5. Cena brutto za zadanie wynosi: .................. .... (s!ownie: ......................... ). Cena zawiera 
wszystkie koszty zwi~lzane z wykonaniem zam6wienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiaj1\,cego, w tym podatek od towar6w i uslug, podatek akcyzowy, koszt zaladunku, 
rozladunku, opusty, rabaty, koszty transportu do bezposredniego uzytkownika oraz 
opakowania. 

§3 
Odbi6r towaru 

I. Ilosciowego i technicznego odbioru towaru dokona Dyrektor Szkoly Podstawowej 
im. ks . M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

2. Odbi6r towaru zostm1ie potwiel'dzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli kazdej 
ze stron. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbi6r towaru oraz podpisywanie protokol6w odbioru: po stronie 
Zamawiajqcego - ........................... , po stronie Wykonawcy - .............................. . 



~ 4 
Postnnowicui:1 11UUIlsowc i haudlowe 

1. Zamawiaj'lcy llregllluje 11aleinose za wykonanie przedmiotll zam6wienia w formie prze1ewll na 
rachllnek wskazany na fakturze wyslawionej na podstawie protokolu odbiorll potwierdzaj'lcego 
zgodnosc doslawy z wYl11aganiami okres1onYl11i niniejsz'l llmow'l w terminie 14 dni od daly 
prawidlowo wystawionej faktury, Z llstawowymi odsetkami w razie uchybienia terminll platnosci; 
2. Zamawiaj'lcy oswiadcza, ie jest platnikiel11 podatkll od towar6w llslllg posiada 
NIP: 567-179-04-40 
3. Wykonawca oswiadcza, ie jest platnikiem podatkll od towar6w uslug posiada 
NIP: .................................... . 
4. Faktura zostanie wystawiona w nast~pllj'lcy spos6b: 

NUbywca: Gl11ina Baboszewo, lll. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca: Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 
09-130 Baboszewo. 

§5 
Odstllpienie od Unlowy 

1. Zamawiaj'lcy moie odstflPie od llmowy w nast~pllj'lcych przypadkach: 
1.1. jeie1i Wykonawca nie podj'll wykonania obowi'lzk6w wynikaj'lcych zniniejszej umowy 1ub 

przerwal ich wykonanie z przyczyn lez'tcych po stronie Wykonawcy, w okresie dluzszym 
nii 45 dni; 

1.2. w razie wyst'lPienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'lcej, ze wykonanie umowy nie 
lezy w interesie pub1icznym, czego nie moina bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy; 

1.3. w razie nieolrzymania przez Zamawiaj'lcego srodk6w budzetowych od wlasciwego 
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 

2. Odst'lPienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno bye dokonane w terminie 14 dni od 
powzi~cia informacji 0 okolicznosciach stanowi'lcych podstaw~ do odstflPienia. 

§G 
KIII'Y ul110wnc 

1. W przypadku niewykonania 1ub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zaplaci Zamawiaj'lcemu kary umowne: 
1.1. w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy okres1onej w § 2 ust. 5, gdy Zamawiaj'lcy 
odst'lPi od llmowy z powodu oko1icznosci, za kt6re odpowiada Wykonawca, 
1.2. w wysokosci 0,2% w3ltosci przedmiotll lImowy okres1onej w § 2 ust. 5, nie dostarczonego 
w terminie za kai dy dziei1 zwloki, 
1.3. za op6inienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji - 2% wartosci 
umownej tOW3l'U dostarczonego z wadami za kazdy dziell zwloki, jednak nie wi~cej niz 20% 
wmtosci towaru dostarczonego z wad'l. 
2. Zamawiaj'lcy zaplaci Wykonawcy kary ul11owne: 
2.1. w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy okres1onej w § 2 liSt. 5, gdy Wykonawca 
odst'lPi od umowy z powodu oko1icznosci, za kt6re odpowiada Zamawiaj'lcy, 
3. Zamawiaj'lcy moze dochodzie na zasadach og61nych odszkodowai1 przewyzszaj'lcych kary 
llmowne. 
4. Zamawiaj'lcy zastrzega mozliwosc potr'tcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 



§7 
Zmhlllll UIlIOWY 

I. Zawarta umowa moze zostac zl1lieniona w zakresie okreslonym w ust. 2. za obop61nym 
porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosek jednej z nich. 

2. Dopuszczalne s<t nastC(puj<tce przypadki i warunki zmiany umowy: 

2. 1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zal1l6wienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leZy w interesie Zamawiaj<tcego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj<tcego, 

2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia ul1lownego w zwi<tzku z okolicznoscial1li WYl1lienionymi 

w pkt 2.1. w zakresie nie powodu.i<tcym zwi~kszellia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego 
w niniejszej umowie, 

2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwi<tzku ze zmian<t wysokosci podatku VAT w przypadku 
zmiany przepis6w (tylko w przypadku zmniejszenia), 

2.4. zmiany terminu realizacji przedl1liotu zam6wienia, w przypadku: 

2.4.1 . gdy wykonanie zam6wienia w okreslonym pierwotnie telminie me lezy w interesie 

Zamawia.i<tcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj<tcego w tym r6wniez skr6cenie 
terminu reali zacji umowy, kt6re mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod<t obu 
Stron umowy, 

2.4.2. z powodu dzialaniasily wyzszej, uniemozliwiaj<tcej wykonanie dostawy w okreslonYI11 

pierwotnie terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz 0 czas potrzebny do usunie;:cia skutk6w tego 

dzialania, 

2.5. mozliwosc zmiany dostawy sprze;:tu na sprzC(t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej 
ceny w przypadku gdy sprze;:t obj e;:ty zam6wieniem zostal wycofany z produkcji i zast<tPiony innym 

o parametrach nie nizszych niz wymagany przez Zamawiaj<tcego. 
3. Zmiany umowy wymagaj<t pisenmej fOimy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem niewaznosci. 

§8 

Postanowienia koilcowc 
1. Wykonawca nie moze przenieSc wierzytelnosci wynikaj<tcej z 111l1leJszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj<tcego. 
2. Wykonawca nie · moze bez zgody ZamawiajltCego powierzyc realizacji umowy innemu 

Wykonawcy. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaj<t zachowania formy pisel11l1ej - w fonnie aneksu - pod 

rygorel11 ich niewaznosci. 
4. W sprawach nieuregulowanych Ul110Wq l11aj<t zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikJe na tie niniejszej umowy rozpatrywane be;:d<tprzez wlasciwy rzeczowo s<td dla 

Zal11awi aj <tcego. 
6. Umowa niniej sza zostala sporz<tdzona w trzech jednobrzmi<tcych egzemplarzach, w tym: 

dwa egzemplarze dla Zamawiaj!tcego, jeden egzel11plarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ1\CY: WYKONAWCA: 


