

Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr .........
(WZÓR) 

zawarta w dniu ………. 2006 roku pomiędzy Wójtem Gminy Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25 reprezentowanym przez:
Andrzej Szczypiór – Wójt Gminy Miedźno,
(zwanym dalej Zamawiającym),
a …………………...... , z siedzibą w …………., reprezentowanym przez: ………………………………………………………….
(zwanym dalej Wykonawcą),

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do:  
	Ułożenie płytek podłogowych i ściennych w budynku sanitariatu przy byłej 	szkole w m-ci Izbiska, 
według zakresu który został szczegółowo określony w załączniku do oferty przedłożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1.	Sprzedawca zobowiązuje się:
1)	dostarczyć wyposażenie własnym transportem, w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na miejsce przeznaczone do zamontowania.
2)	dokonać montażu lub zainstalować elementy wyposażenia w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy, które wymagają montażu lub instalacji, w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
3)	po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 i 2 – przeszkolić osoby wskazane przez Kupującego w zakresie obsługi poszczególnych wskazanych przez niego elementów wyposażenia.
2.	Dokładną datę i godzinę dostarczenia wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Kupującym (imię i nazwisko ….. tel. …………).
3.	Wraz z przedmiotem umowy Sprzedawca dostarczy niezbędne opisy, instrukcje i gwarancje w języku polskim, dotyczące poszczególnych elementów wyposażenia.
4.	Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę i montaż wyposażenia (łącznie z wykonaniem czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 – 3) cenę brutto                   w wysokości …………………... zł.
2.	Zapłata nastąpi po dostarczeniu sprzętu i wykonaniu czynności,                     o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, przelewem na konto wskazane w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§  4

1.	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ dla poszczególnych elementów wyposażenia.
2.	Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

1.	W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekracza 14 dni Zamawiający ma też prawo odstąpienia od umowy, bez prawa Wykonawcy domagania się odszkodowania.
2.	Kwotę kary za zwłokę, o której mowa w ust. 1, zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 8

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Wykonawca                                                                                     Zamawiający






