ZAŁ. NR 2do SIWZ
PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu .......... pomiędzy: Gminą Ożarów w imieniu,  której działa Burmistrz 
Ożarowa
1.  Pan Marcin  Majcher przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Stefanii Dziedzic     
 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

a .............................................................................................................................. z siedzibą  w ..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1. ...............................................
2. ...............................................

§1

 1. Zgodnie z zamówieniem Zamawiającego udzielonym w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu...............2008 r., Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy pojemników na odpady komunalne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z przyjętą ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 2

	Termin realizacji przedmiotu umowy  ustala się na 30 dni od podpisania umowy.


§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie netto w wysokości ..................................zł ( słownie ...............................................................zł) + obowiązującą stawkę podatku VAT ..........% w wysokości............................zł ( słownie ................................................zł) .Kwota brutto wynosi ......................................zł (słownie: ................................................................................zł) wynikająca z przyjętej oferty. W powyższej kwocie znajdują się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo  do 14 dni od daty złożenia faktury, po podpisaniu protokołu odbioru   przez Zamawiającego.

	W przypadku nie uregulowania należności z faktury w w/w terminie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.


§4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie do umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
     w wysokości 30% wynagrodzenia umownego
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia terminu usunięcia wad.

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§5

	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ………..na przedmiot zamówienia.


      2.   Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

§6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

	w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7

1.	Integralną częścią umowy jest w następującej kolejności:

-	specyfikacja istotnych warunków zamówienia
-	złożona przez Wykonawcę oferta załącznik nr 1 SIWZ

§8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c.

§9

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

§10

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

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA


