Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR.......................
kupna sprzedaży kosiarki wrzecionowej na zamówienie publiczne
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zawarta w dniu …………...….... 2010 r. w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Radomiu, ul. Narutowicza 9
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
a firmą: .......................................................................................................................................
mającą siedzibę: ............................................……….......................................….......................
posiadającą NIP: ……………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa fabrycznie nową samojezdną kosiarkę
wrzecionową o wymaganych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2
do SIWZ.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ............................................................ 2010 r.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, że towar jest wolny od braków i wad, w tym wad prawnych.
Wykonawca udziela gwarancji na towar określony w § 1 niniejszej umowy na okres
………………………………………………………………….
§ 4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za towar określony w § 1 niniejszej umowy ....................
zł. brutto (słownie: .................................................................................................................... ).
Zapłata nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 21 dni od
otrzymania faktury.

§ 5.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w
następujących przypadkach:
1. 10% wartości umowy w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z winy Wykonawcy
lub gdy Wykonawca zrezygnuje z umowy bez zgody Zamawiającego,
2. 1 % ceny przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.
§ 6.
Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przy czym
autoryzowana przez producenta stacja serwisowa mieści się w obrębie nie więcej niż 150 km
od siedziby Zamawiającego.
§ 7.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 9.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 10.
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzu dla każdej ze stron.

egzemplarzach, po jednym

§ 11.
Wykaz załączników do Umowy:
Oferta przetargowa Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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