
Zalqczl7ik I7r 3 

UMOWA NR ...... 12020 

zawarta w dniu ... ....... ... r. w Baboszewie pomiydzy Gmin!! Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo NIP 567-1 79-04-40 reprezentowan1j przez: 

Pan a Wojciecha Woldera - Sekretarza Gminy, dzialaj!!cego w zast~pstwie Wojta Gminy 

Baboszewo 

przy ko ntrasygnacie: 

Skarbnika Gminy Baboszewo -Anny Guzanowskiej 

zwan1j dalej Zamawiaj!!cym, 

a 

....................................................... ...................................... , NIP ............................ .... .. ....... . 

reprezentowanym przez: ..................................... .. 

zwanym dalej Wykonawq. 

§ 1 

Umowa niniej sza zostaje zawarta z Wykonawc1j wylonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. 

§2 

Przedmiot umowy 

I. Przedmiotem umowy jest dostawa kosiarki bijakowej tylno - bocznej przeznaczonej do 

wykonywania prac zwi1jzanych z wykaszaniem rowow i poboczy zgodnie ze zlozon1j ofert!). 

§3 

Warunki realizacji zamowienia 

I . Wykonawca oswiadcza, ze dostarczone materialy Sq fa brycznie nowe, wolne od wad 

technicznych i prawnych, nie Sq przedmiotem praw osob trzecich oraz spelniaj1j wymogi 

okreslone w Zalqczniku nr 1, tj . Opisie przedmiotu zamowienia. 

2. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy speln ia wymagania jakosciowe, techniczne, 

wszelkie normy obowi')zuj1jce dla dla tego typu produktow zgodnie z prawem. 

3. Wykonawca jest zobowi'lzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez 

Zamawi aj1jcego, tj . Urzydu Gminy Baboszewo przy ul. Warszawskiej 9A, 09- 130 

Baboszewo . 

4. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy zobowi1jzany jest dostarczyc Zamawiajqcemu 



wszelkie niezbydne dokumenty, w tym w szczegolnosci: karta gwarancYJna w jyzyku 

polskim. 

5. Wykonawca zobowi'lzany jest objqc dostarczony produkt serWlsem gwarancYJnym 
. . 
1 pogwarancYJ nym. 

6. W przypadku pytan i wqtpliwosci dotyczqcych dzialania dostarczonych materialow, 

Wykonawca zobowiqzany jest udzielic Zamawiajqcemu wszelkich informacji i wyjasnien. 

§4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

l. Wykonawca zobowiqzuje siy dostarczyc przedmiot umowy na wlasny koszt i ryzyko do 

miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego tj. Urzydu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09-130 Baboszewo w terminie do 23 pazdziernika 2020 r. 

2. ReaJizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokolem odbioru podpisanym 

przez obie strony umowy. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dostarczenia 

przedmiotu umowy i podpisania przez strony protokolu odbioru bezusterkowego przedmiotu 

umowy. 

3. Osobq uprawnion'l ze strony Zamawiajqcego do odbioru dostawy oraz podpisania protokolu 

odbioru jest Radoslaw Balcerzak. 

4. Wykonawca zobowi'lzany jest zawiadomic Zamawiajqcego 0 gotowosci dostawy 

przedmiotu umowy na 2 dni robocze przed planowanq datq dostawy. 

5. Odbior przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie: 

1) zgodnosci przedmiotu umowy z opisem przedmiotu, 

2) kompletnosci dostawy, w tym karty gwarancyjnej. 

6. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamowienia, jezeli 

dostarczony przedmiot zamowienia: 

1) jest niekompletny, 

2) jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajqcego i zlozonq ofertq, 

3) jest uszkodzony, 

4) mimo proby uruchomienia nie dziala lub dziala nieprawidlowo. 

Zamawiajqcy wskaze ujawnione niezgodnosci w protokole odbioru oraz wyznaczy nowy termin 

dostawy przedmiotu zamowienia. 

§5 

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia 

I. Zamawiaj qcy zobowi'lzuje siy zaplacic Wykonawcy za realizacjy calosci l11l11eJszego 

zamowienia zgodnie ze zlozonq ofeltq wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: 

netto: .................................... zl 



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

brutto: .... ...•.....•..•... zl 

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

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty, jakie mog,! wyst,!pie w zwi,!zku z realizacj,! 

przedmiotu umowy, w szczeg61nosci koszty transportu. 

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnose z tytulu 

oszacowania wszelkich koszt6w, zwi,!zane z realizacj,! zam6wienia, a takze oddzialywania 

innych czynnik6w mog'!cych miee wplyw na koszty. ladne niedoszacowanie, pominiycie, 

brak rozpoznania nie mog,! bye podstaw,! do z,!dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie calosci przedmiotu umowy nast<jpi przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni po dostarczeniu 

przez Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: Urzlld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

5. Podstawy wystawienia faktury stanowi podpisany protok61 odbioru bezusterkowego 

przedmiotu zam6wienia. 

6. Platnose bydzie realizowana w walucie polskiej. 

7. Za dzien zaplaty uwaza siy dzien obci,!zenia rachunku bankowego Zamawiaj,!cego. 

8. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przeniese wierzytelnosci stanowi,!cej 

wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jak,!kolwiek osoby trzeci,! bez 

pisemnej zgody Zamawiaj,!cego. 

§6 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres mInImum 12 

miesi<;cy od daty podpisania protokolu odbioru bezusterkowego przedmiotu zam6wienia. 

2. Warunki gwarancji okrdla niniejsza umowa, karta gwarancyjna i ustawa Kodeks Cywilny. 

W przypadku rozbieznosci wynikaj,!cych z ww. dokument6w stosuje siy przepisy 

korzystniejsze dla Zamawiaj,!cego. 

§7 

Umowne prawo odstllpienia od umowy i rozwillzanie umowy 

1. Zamawiaj,!cemu przysluguje prawo odst<lPienia od umowy w nastypuji)cych przypadkach: 

1) w razie wyst,!pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduji)cej, ze wykonanie umowy nie 

leZy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy, 



Zamawiaj'lcy moze odst'lpie od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 (ych 

okolicznoSciach. Wykonawca moze z'ldae wy1'lcznie wynagrodzenia z tytulu wykonania 

umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi'lzania finny Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zaj~cia maj'ltku Wykonawcy. 

2. Odst'lpienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 powinno nast'lpie w formie pisemnej 

i powinno zawierae uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 

3. Jezeli Wykonawca b~dzie wykonywal przedmiot umowy sprzeCZl1le z umow'l 

Zamawiaj 'lcemu przysluguje prawo rozwi'lzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§8 

Kary umowne 

1. Zamawiaj 'lcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

l) za op6:i:nienie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wartosci 

wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien 

opoznienia liczony od dnia nast~pnego przypadaj'lcego po dniu, w ktorym zgodnie 

z umow'! miala nast'lpie dostawa do dnia dostawy (podpisania protokolu zdawczo

odbiorczego) 

2) za odst'lpienie przez Wykonawc~ od umowy z przyczyn niezaleznych od 

Zamawiaj 'lcego oraz za odst'lpienie Zamawiaj'lcego od umowy z winy Wykonawcy 

w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym mowa w § 5 

ust. 1 umowy. 

2. W przypadku naliczenia kary umownej okreslonej w ust. I pkt 1 Wykonawca wyraza zgod~ 

na potr'lcenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 5 ust. 

1 umowy. 

3. Zamawiaj'lcemu sluzy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczaj'lcego wysokose kar 

umownych na drodze s'ldowej . 

§9 
Sila wyzsza 

1. Niewykonanie w calosci lub w czysci zobowi'lzall Stron wynikaj'lcych z niniejszej Umowy 

nie moze bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczen, jeSli przyczyn'l 

niewykonania jest sila wyzsza. 

2. Przez s il~ wyzsz'l rozumie si~ zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania 

Umowy, na ktore strony nie maj'l wplywu i S'l przez Strony niemo:diwe do pokonania, 

a w szczegolnosci: kl~ski zywiolowe, wojny i inne zdarzenia uniemozliwiaj'lce wykonanie 

Umowy. 



§ 10 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacj i zapis6w niniejszej umowy strony upowaznily: 

I) po stronie Wykonawcy: 

2) po stronie Zamawiaj,!cego: 

§ll 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach me uregulowanych niniejsz,! umow'! maj'l zastosowanie przeplSY Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj'l formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

3. Ewentualne spory powstale w zwi'lzku z realizacj'l przedmiotu Ul110wy byd'l rozstrzygane 

przez s'ld powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiaj'lcego. 

4. Umowy niniejsz'l sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach - jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zal11awiaj,!cego. 

5. Integraln,! cZysc Ul110wy stanowi oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJi\CY 




