Załącznik nr 4 do SIWZ


UMOWA Nr...............
	Zawarta w dniu ........................pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy w Przyłęku reprezentowanym przez:
	Maria Madejska - kierownik


zwanym dalej „Zamawiającym”
a..................................................................................................................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
	..............................................................................................

..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówień publicznych przetarg nieograniczony "Wykonawca" zobowiązuje się przenieść na "Zamawiającego" własność i wydać mu oraz dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku i do stołówek w szkołach podległych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na terenie gminy Przyłęk sprzętu na doposażenie stołówek zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami technicznymi i przedstawioną ofertą, a "Zamawiającym" zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić określoną cenę.

§2
Dostawa odbędzie się w terminie od dnia ....................................
do dnia .........................................

§3
Za zakupiony i dostarczony sprzęt "Zamawiający" zapłaci "Wykonawcy" kwotę wynoszącą................................zł,/słownie..........................................................
...................................................................................................................................
Kwota ta obejmuje wszystkie opłaty takie jak: cła i podatki, w tym podatek VAT/.

§4
Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt na okres........................... 
od daty dostawy, zgodnie z podanymi niżej warunkami:

	W razie gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni, lub sprzęt będzie naprawiany 4 razy "Zamawiającemu" będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni.
	W okresie gwarancji "Zamawiający” może:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania sprzętu to jest w  stołówkach w szkołach podległych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przyłęku. W przypadku zgłoszenia przez "Zamawiającego" awarii sprzętu "Wykonawca" przystąpi do usuwania awarii w ciągu ................dni  licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się po uszkodzony sprzęt do miejsca jego użytkowania.

Jeżeli naprawa w siedzibie "Zamawiającego" nie jest możliwa ,,Wykonawca" odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność.
4.  Jeżeli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 14 dni robocze / licząc od     
   momentu  zgłoszenia awarii  /"Wykonawca" dostarczy użytkownikowi na czas……………………………………………………………………………   
   .

§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby "Zamawiającego".

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy
	Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie Zamówień Publicznych.


§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA	


