Załącznik nr 4 do oferty

UMOWA - projekt
na dostawę bonów towarowych /kuponów dla pracowników szkół obsługiwanych przez
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe

zawarta w dniu .......................... 2009 r pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Goździe na podstawie pełnomocnictwa
Wójta Gminy w Goździe przy ul. Radomskiej 7, 26 – 634 Gózd
, REGON: 672982741
NIP: 7962591373 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym „, w imieniu którego
działają :
1. Józef Drab - Dyrektora ZEAS w Goździe
a
Firmą ....................................................................
z siedzibą ....................................................................
reprezentowaną przez: ......................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.), w trybie
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta
umowa następującej treści.

§1
1.Wykonawca dostarcza a Zamawiający zamawia bony towarowe/kupony zgodnie z ofertą z dnia
……………, złożoną przez Wykonawcę .

Ilość zamawianych bonów towarowych wynosi :
81 szt.
729 szt.
220 szt.
170 szt.

o nominale 100 PLN,
o nominale
50 PLN,
o nominale
20 PLN,
o nominale
10 PLN,

2.Wartość przedmiotu zamówienia- dostawy bonów towarowych wynosi: ........................ PLN
(słownie : .....................................................................................................................................)
§2
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie nie dłuższym
niż 5 dni od podpisania umowy.
§3
Zamawiający tytułem zapłaty za dostarczone bony towarowe przekaże należność , o której
mowa w § 1 w terminie do 30 dni – od dnia doręczenia Faktury VAT / Noty księgowo – obciążeniowej
- na rachunek bankowy Wykonawcy .
Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie
rachunku bankowego Zamawiającego .
W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi w § 3 umowy,
Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§4
1.Za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną j w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia, określonej w § 1 ust.2 umowy , licząc
za każdy dzień zwłoki .
2.Odstapienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia,
określonej a § 1 ust.2 umowy.
3.Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności opisanych w art.145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych .

§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, o ile
nie wskazał on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
§7
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne .
2.Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają obustronnego porozumienia
w formie pisemnej , w postaci aneksu do umowy .
3.Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy właściwy jest Sąd Powszechny
w Radomiu.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający .
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