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Za\!ańa \ł Ost|orvi \,1azou,icckic j. dllia,,..,..,,.,,,,.,,. pornięL1ZY:

lakladenr C,lspodarki Konrrrnalnc,j \\ ()stro§,i \1łzolr,icckjej Sp, z o,o, tll, l]. Prusł 66 Nr
ltllCON 55073_'l(i79. NIP 759 ].+ 7_ł 7]0 rvpisanL,i rlo l(rłjowego Iłc,jcstL,Ll Sadorrcgtl pocl Nr
()(]0()l5]]55 |rc$łd7(ln!-go pllcz Sad Rciono\,,\ L]lł nl,st, \\iłfs7e\!,\, $, \\'iuszil \l ie. \1V .'''vc]ziaI

Ciospotlal,czl, Kl,aior,vcgo IlcjcslrLl Słclotvl,gc,,l Lll_.ilłle 1itl(|ado\:-nl ii.()70.000.00 zIotlch
.ePreZento\\anvlll pI,7c7: l)a$c| ]\liccZ|(o§§ki - Prczc§ Z1lrządu
7\\ an\, jr] drlcj Zarnawiając5.nr,
i] ilrlIil:

NlP .,,..,..,..,..,..,..,..,.,,.,,.,,., REGON
reprezento!vaną pźeż:

samochoclu dostawczego . , .. , .. , .. . , . , ,.. , (lok prod kcji ..,.../VIN

zwanym da]ej Dosta\r,cą.

§l
Niniejszą umowę zawalto bez stosowaiia pżepisó\ł Uśtał,y z dnia 29 stycznia 2004I. Plawo
zamówień publiczrrych (Dz. U, z 201'J l. poz. 1579.). na podst, ań, 4 pkt 8 c},towanej ustawy,
opierając się o Zapisy Regulaminu \,vewnętrzncgo wprcWadżonego Zarządzeniern nr 9/2016 z dnia
l4-]0-2016t,,

§2
Zamalł,iający zaunawia, a Dostawca przyjniuje do wykonania zamówienie na: Dostawa

dla
polrzeb ZaLłiIdtl (illspocla|ki Konlunalnc] w ( )stl,oui 1\4azorłieckicj Sp. z
sZc7cliro\\o.ics( rpisarle \^, ZlrprLaniu olc11o\\\m i I,o1,1nuIar:,rr olirlo§!nl
kli)lc slilno\\ ią 7x]ączrliki rlil rrillir-iszc-j untotll.

o,o.. Zamowlenle
Z dnia

§3
l, Dostawca ZobowiąZuje się dosta.czyć przedmiot ZamóWienia, o któlym molva W § 2 w telminie
do,..,,..,,,,r,.
2. odbioru samochodu \,v Zakfesie ZgodnościZ Zap},tanicm ofeflowym i ole ą. dokonaw ostlowi
Mazowicckiej komisja wyznaczona pfzeż, Zama\\iającego, odbiór samochodu potwierdzony
zostanie protokołen odbiolu, podpisanym przez Stron1,.
3. W razie slwieldżenia prżez Zama\łiającego podczas odbioru przedmiollL Zamówienia. że
samochódj9st rliezgodny Z Zap)-taliem of'e owyln i o1'e ą. tj. nie spelnia okreśJonyclr wyrnagań,
Dostawca na rłniosek Zamawiająccgo, dokona rłymiany pojazdu, lub uczyni odpowiednie lo.oki
,w ceiu dostosowania poiazdll do opisó\ł, za\,vańych w Zap)taniu ofeńowym i Olercie, w telminie
nio dłuższyn] niż 7 clni od drritr odbioru,

§4
1. Cena - lianco Ostrórł Mazowiecka baza Zanawiającego. za wykonanie całości zamó\Ąicnia,
o którymmowaw§2 wynosi......,,,,..,..,,,,,,.,Złnetb+VA]'.__.._.o^(ti................zI)czyli
łącznicbrutto,..,..,..,,..,..,Zł(sło\ł]ie...,.. . - , .. , .. , , . , .. - ... , .. . .. ... , .. , .. Zł),
2. Wynagrodzenie płatne bęclzie prżelewern na wskazany pzez Dostawce raclrurrek bankorłry
W ciągu do 30 dnj od daty doslalcżeiia Zamawiającelnu prawidlowo Wystawio{ej fŃtury vAT.
3. Datą zaplaty faktury będzie data obciążerlia ko]]ta Zamawiającego.

§5
1.Dostarłca udzieia gwarancji mecl,tanlcznej producenta na okres ,..,.. miesięcy
plzebiegu kilometrów.,, -,.,,, -,.-



J ) na porrłclkę lakierrrir-zuL , oliles grlaI,1ucji jakości rr,,rrrosi ,,, ,,. micsięc\,.
2) rrł naclrrozie (lieprzerdzc.!ienj.) - okles glr,alancji Iakclści rvy,nosi ,,,,,,,,,,,.,,.,
f. DoSta\\,ca \ł dniu o.1biolu plzcdnli()ttl Lilllo\\T pfZckażc lenrłr\'iajłcenlrl drlkulllenl grr.rllrntji
u, lz Il l_,.,l ,lt.'lll z,,i,lz,llc , 't|/śJ|,|,l".',|,||,l,,s\,
3. Zarrrirrr itrjilc,:,rnLl !rlz] sługLtjż] Lrpli]\!nicnia Z l)ltlł(l Iękojnli Zir \\ad\. Zeodn]. r Ir7til \,Ull

Kodcksrr (,1,rlilrlcgrl.
1, W tlkrcsic glvarancvin\'ln I)ostau,ca 7obo$ia7uic sję do bezpiillne!:o (lsLlnięcia ustcrck
\ Lenninic d(] 5 dni roboc7vch od dnia 7gloszcnia,
5, W s_,-. tLrac]i. gdy z przvczr.n lcchtricztl],olr LlsLllli"-oie ustcrki nic icst mo7li\łc \\,określon\tn
\ł,rlst. 4 lellninie. sllotl1,,uzgodnią piserttnie inn), 1ennjn alo usLlnięcia tlstclki.
6, \\iprzlpadlirr blaku nlożIirłości do]azdu z przl.czvn tcchllic1l))ch pojŁdenl do scr\ł,isu
Dos1!\\,c],. DoSta\\til plzctlanspoltujc P(]1|LZd \Vlasn\lll tlan§portcnl. na srr,Ą Loszt.

§ó
l. l)osta\\,'ca poIosi \\'szelkic koszt) zrrilzane z \Ą}ko|anien1 pvcdnliolL] ninir_,iszr-] unlorł1.
a § S7c7cpólności:
1) koszt},dostaw}, p!,zcdnliolu Llnn)Wv \.\, IYII lioszt},7aladuIll(LL. trflnspori i \\,\łidUDku.
]) kos7t)'\!)llilaLii}ce 1warunkó\r reirLizacij zcrnówienia_ r:;r,az irrne niczbędrlc do prarlidlo.",-eto
wlkonania p17caln]iol Llmow,\._
j) Dostawcł jesl zoborłiiLzalry,r],:, napt,ltllienjł e\łenlualIl\cIl sż](]d .'r,vlzadzon},ch \\,zli.iązkLL
z rlr,konr,rr,lnicnl clrlstirw\ slano!.-iacei plz§aln]iot ninicjszei LLlno\,,\,

§7
l, Dostarvca zaplaci Zanlawiajqccillu kalę unlo\\łlil rł plzl,paciku:

]) zllbki ll rłvliotlłnirL rrnrov,y * rr 1,sokości 0_,19,i, rłvuagroclzenia ln,Lrt1o olilcślollcgo \l }S 4 ża
kazdy dzieri z\ł]oki. ]ecz nlaks)nla]nie do l0 drri, Po l}Dl le iinie L]zni e si9. żc l)osta\.vc[ od
unlo\r\ odStnpil.

2) zlvłllki rł uslllrięcilj \\ a.] stwic(izon}ch rl oklcsie ręlojnli i grvalanc]i. lv rłl,sokości 0.19'o
\\'vlligrodzer a lrrLltlo okleŚlonego \\ § .l za kaźd1 rlzieri zrrklki. Liczllc tlcl clnia r,-vznaczoncgo lla
usuniccic.

3) oclstapicnia od tlnlo$}, przcz Zamatiaiitccgo z pr7yc7\,]] obcia7ajac},,cb Doslir\\cę
r,r, rr,vsokości ]09,'u *vnagxx]zenia l)](leślorlc1_1o \ł.§.l, Llsl, ],
2. Karę. o k]óIei lno\\]il \\ Llsi, l. DosLa\\ca 7apłnci Llir rłsklztnl plzez Zlna\\iżliącego rachunck
banliolł,y pI,zclcrvcnl. rł.tclnrinic I:l clni kalcndalzorr l ch od dnia dolcczcnia przez Zarnarriajacetcl
ż]dllnia zilpłat\ tllkie j l,:a|, Llino\\,Llej,

§8
1, DosLawcil wllażi1 zgodc rra pclu,ar:euie IilrIiczan!ch kal uurorlnlcIr z plzvsiLlgująccgo nru
\n}nagrod7cnił.
2, ,lcśli liery tlmo\!Ilc nie pokl}jł l)oIlicsionej slk)d},. Zanlł§iźtiącv nlozc dochoclzic
odsZkodor!ani! uZUPclniłjącego,
3, \V plzlpartki nie\Ą}kll]]e|ial lulr lljallalcż)tego rrrkonlnilr przez Do\ta\,/(.ę zobo\Ąiazań
Ltltlo\\l)vcli l]ieobjętycii odszkodo\\,anic]n \r ]brl.ic kltf ulllo\Ą11\,cb. Dostirwca będzie polrosil
oclporł,icdzialrrośc ods7ko.|o\\,a§c7ii na 7esadach ogtilnvch zarvart,l,ch rv Koclcl<sic (l1,rłilnynl,

§9
l, Dosla§'ca nle .roża pl7clricść u,icr7}1clności rvl,llikając.,i z Llmo\Ą\:naosobatl/!Li,l
2, W spral,-ach nic tlnoInlo!\all\ch Lln1o\v! żast()so\ł!nie trrajo przepis,"- Kodeksu Clr,-ilncgo,
3, \\i}aśr-irryrrr dla rozpozl]anil sporó§ !\),niL]lclr lri 1]L- rćalizacji linieiszej rLnlorr1 jesl slri

rłlaściwy clll siedzihr Za n-ra rr iaj l c cgll



§ l0
\\iszelkic zlnilrny rrinicjsłej Lllrrorł1, rll'nragaia lirn:,, pisenlnc] prlc1 rvgort-nl niewazn,-,sci,

§ ll

W\lioua\\'ca żobo\\ii]Zlljć si9 do la|c\vn]enie w zakrcsie oborviąz_r,rrania ninicjszej unlo\ły pehlc]
ochfon\ den\ c| osobo[\ ch olaż zgodll(,\..i 7 \ \le]k inl i t)l ,cpisJnli J,,l_\ c1.1t) |lli ochron.r, ilłlvcil. ,,.o., , cl

§l2
I nlo\!a Zoslale spol,żatlzona rł |Izech,jerlnobr.zrrrilcvch ctzenplal7ach_ ,iedcn dln Dosta\lcv. d\\il
dla Złntllviająccgo,

ZAMĄWlA.lĄC|, DO,',I A 1,1/(,1

I


