
 
 

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 

Projekt umowy Nr  ...................../2018 

zawarta w dniu …………….. w Gliwicach pomiędzy: 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640 
- w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka – Dyrektor Centrum 
Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1; 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………… 

 

 
Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w wyniku wyboru przez 
Zamawiającego oferty Wykonawcy, dokonanego w oparciu o przedstawioną ofertę, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i montaż 2 szt. tablic informacyjno - promocyjnych 
o wymiarach 1000 x 1400 mm, wykonanych  na płycie kompozytowej typu Dibond 
o treści załącznika nr 2 stanowiącego integralną część umowy, 

 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. ”Równe szanse, lepszy start –  
   zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób  

z  niepełnosprawnościami  do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. , 
współfinansowanego w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020. 

§2 

 

Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia,  o  którym  mowa  

w  §1 ust. 1 w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy tj. do…………………….. 

§3 

 
1. Strony uwzględniają łączne wynagrodzenie w kwocie: 

 

                     …………………………………..…….. zł netto; 
 (słownie:       
………………………………………..………………………..……………); 

       
     z podatkiem VAT …..…… %, tj.: ……….……… zł;  



 
    (słownie: 
    …………..………………………………………………….……………………); 
 

                    …………………………….………….. zł brutto; 
 

     (słownie:  
     ………………………………………………..…………………………………). 
 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia i jego 

bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku  oraz dokonania płatności będzie 

podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1. 

4. Termin zapłaty faktury / rachunku ustala się do 7 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych, na konto 
Wykonawcy nr: 

 
............................................................................................................................. 
  
w    Banku ........................................................................................................ 
 

5. Faktura / rachunek powinny być wystawiona ze wskazaniem w jej treści: 
NABYWCA: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44 -100 Gliwice,  
NIP: 6311006640  
ODBIORCA: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1           
ul. Kozielska 1,  44 -100 Gliwice. 

6. Nie stanowi zmian w umowie przyjęcie przez Zamawiającego dokumentów 

księgowych   (np.   faktur, rachunków,  not księgowych) związanych  

z  realizacją  niniejszej    umowy , zawierających   dane odnośnie   terminu   

płatności niezgodne z treścią zawartej umowy. W   przypadku rozbieżności  

pomiędzy  terminem  płatności   wskazanym  w   dokumentach  

księgowych    (np.   fakturach, rachunkach, notach    księgowych),   

a  wskazanym w niniejszej   umowie  przyjmuje  się, że  prawidłowo podano 

termin określony  w   umowie 

7. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto 

wskazana w § 3 pkt 1 umowy nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktur/rachunków zgodnie z ceną brutto 

podaną w umowie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od 

towarów i usług wynagrodzenie wskazane w niniejszej umowie ulegnie 

stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów 

i usług nie ulegnie zmianie. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi 
z niniejszej umowy. 

 

 



 
§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy –    

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

umownego, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji -          
w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu reklamacji, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokości 0,5% za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

miał być rozpoczęty, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –         

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

§5 

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą 

obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   24-miesięcznej   gwarancji   na   

przedmiot   umowy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,    

o którym mowa w §3 ust. 3. 

3. W   sprawach   spornych   niniejszą   umową   będą   miały   zastosowanie   

przepisy   kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać  z  realizacji niniejszej  umowy rozstrzygać 

będzie  Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby   Zamawiającego. 

5. Umowę spisano w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

           ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


