



                                              U M O W A  Nr  BIII 1/2015

zawarta w dniu …….2015r. pomiędzy Gminą  Ożarów, mającą siedzibę ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów posiadającą NIP 863-162-48-66, reprezentowaną przez:

     Pana  Marcina Majchera – Burmistrza Ożarowa
     przy kontrasygnacie   Pani  Stefanii Dziedzic – Skarbnika  Gminy
 
 zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………….” z siedzibą  ………………………………..,  zwanym w treści umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:
  

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do  dostawy tablicy informacyjnej ramach zadnia „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – gmina Ożarów”.
 
§ 2

Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nie może przekroczyć wartości i wynosi:
brutto: ………………………………… złotych (słownie: ………………………………… złote 00/100), w tym podatek VAT.
	Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1.



 
§ 3
1. Dostawy i sposób ich realizacji

	Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować tablicę we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
	Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

 
§ 4
1. Płatności:

     1) Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w terminie do 14 dni od wykonania                             dostawy i  przedłożenia  Zamawiającemu faktury.


§ 5
 
1. Termin realizacji;

Umowę zawarto na okres od dnia podpisania umowy do dnia …………….. 
§ 6

Wiarygodność wykonywanej pracy stwierdzana będzie  przez  pracownika Urzędu Miejskiego                    w Ożarowie w osobie Pana Łukasza Wtorkowskiego lub Pana Mieczysława Brzuchnalskiego.  

§ 7


	Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za zwłokę                            w  wykonaniu dostawy do niniejszej umowy  w wysokości 50zł  za każdy dzień  zwłoki.

Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zwłoka             w  wykonaniu zlecenia do umowy  trwa dłużej niż  3 dni robocze, pod rygorem jej nieważności.

§ 8


Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
	Niniejsza umowa została zawarta, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).  

§ 9


 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w związku z realizacją  niniejszej umowy.
 
§ 10
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 11


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


  ………………………….
  	   (podpis i pieczęć burmistrza)



   ……………...................………… 
            (podpis i pieczęć skarbnika gminy)


