
UMOWA Nr ... .. . .12019 

zawarta w dniu . ......................... 2019 r. w Baboszewie pomi«dzy Gmin<t Baboszewo 
z siedzib<t w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, NIP 567-179-04-40 REGON 130378054 
reprezentowan<t przez: 

przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Baboszewo - Pani Anny Guzanowskiej 
zwanym dalej Zamawiajllcym 
a 

reprezentowan<t przez: 

zwanym dalej WykonawclI, 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawq wylonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8. ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych. 

§2 
przedmiot umowy 

I. Przedmiotem umowy jest dostawa srodk6w czystosci do siedziby Zamawiaj<tcego zgodnic 
z Wykazami rzeczowo - ilosciowymi i ofert<\. zlozon<t przez Wykonawc.,: stanowi<\.cymi 
integraln<\. cz.,:sc niniejszej umowy. 

2. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal<\.cznik Nr I .. . ) do umowy przedstawia szczeg610wy opis 
potrzeb Zamawiaj<\.cego dotycz<\.cy srodk6w czystosci, zawiera rodzaj srodk6w oraz ich 
szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu umowy b.,:dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz w miesi<tcu 
w miar« pojawiaj<tcego si« zapotrzebowania Zamawiaj<tcego, bez wzgl«du na wartosc dostawy. 
Dostawa nast<I.Pi w terminie 4 dni roboczych od zlozenia przez Zamawiaj<tcego zamowienia 
w formie eiektronicznej (adres e-mail Wykonawcy: ........................................................ ) lub 
telefonicznie (m telefonu Wykonawcy .............. ), transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby podmiotu dokonuj<tcego zam6wienia. Zamawiaj<\.cy zastrzega sobie 
mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz okreSlono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc<\.. 

4. Wykonawca zobowi<\.zany jest telefonicznie (nr tel. ................ .. ............ .. ) powiadomic 
Zamawiaj<\.cego 0 terminie dostawy. Dostawy b«d<\. realizowane partiami w ilosciach 
wskazanych w kazdorazowym zamowieniu Zamawiaj<tcego. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi<\.zany jest dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj<tcy i Wykonawca 
potwierdz<\. podpisem odbior srodkow. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony 
potwierdZ<\. faktycznie dostarczon<\. ilosc srodkow czystosci. 

5. Zamawiaj<\.cy moze dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych srodkow ponizej ilosci 
okreslonych szacunkowo w Wykazie rzeczowo-ilosciowym (Zal<\.cznik Nr I ... ) w zaleznosci 
od potrzeb. Z tego lytulu Wykonawcy nie przysluguj <t zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiaj<\.cy moze zwi«kszyc ilosc zamowionych srodk6w powyzej ilosci okrdlonych 
szacunkowo w Wykazie rzeczowo-ilosciowym (Zal<\.cznik Nr I ..... ) w zalezI10sci od potrzeb 
wlasnych, przy czym ceny jednostkowe pozostan<t na tym samym poziomie, tzn. b«d<\. zgodne 



2. Zmiany ilosci przedmiotu zam6wienia zgodnie z § 2 ust. 5 - 8 oraz zrn iana zakresu przedmiotu 
zam6wienia, 0 kt6rej mowa w § 2 ust. 9 nie wymagaj<\. aneksu do umowy. 

§Il 
Postanowienia kOJlcowe 

J. W sprawach nie uregulowanych niniejsz<\. umow<\. maj<\. zastosowanie przeplsy llstawy 
z dnia 23 kwietnia J 964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj<\. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Ewentualne spory powstale w zwi<\.zkll z realizacj<\. przedmiotu llmowy b((d<\. rozstrzygane 
poillbownie, a w przypadku brakll porozllmienia przez s<\.d powszechny wlasciwy dla siedziby 
Zamawiaj<\.cego. 
4. Umow,: niniej sz<\. sporz<\.dzono w trzech jednobrzmi<\.cych egzemplarzach - jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiaj<\.cego. 
5. Integraln<\. cz~s6 umowy stanowi: 

I) wykaz rzeczowo-ilosciowy srodk6w czystosci - Zal<\.cznik Nr J •... , 

2) oferta Wykonawcy- Zal<\.cznik Nr 1 do Zaproszenia. 

WYKONAWCA ZAMA WIAJACY 


