UMOWA nr ……./ZP/2017
zawarta we Wrocławiu, w dniu ………………………. pomiędzy:
Gminą Wrocław – Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a; 53-611
Wrocław, reprezentowaną przez: Panią Annę Chołodecką Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego
we Wrocławiu, zwaną dalej „Zamawiającym”;
a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
, zwanym dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest, Dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia
Praktycznego we Wrocławiu, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy.
§2

1 Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 20.12.2017r.
2. Dostawa zrealizowana będzie nie później jak w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy.
3. Wartość umowy obejmuje także:
1) przygotowanie dostawy wg zaleceń Zamawiającego,
2) koszty transportu z dostarczeniem towaru do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający dokona zapłaty według uzgodnionych
cen jednostkowych brutto wyszczególnionych w załączniku Nr 2 – Oferta Wykonawcy, stanowiąca
integralną część Umowy.

2 Łączną wartość Umowy ustala się ( zgodnie z ofertą ) na kwotę brutto: …………………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………).
§4
1. Za zakup i dostawę artykułów biurowych o których mowa w § 1 Umowy, zgodnie z zamówieniem o
którym mowa w § 2 ust.2, Zamawiający zapłaci należność stanowiącą iloczyn ilości dostarczonego
towaru i jego wartości
brutto określonej w Załączniku nr 2 do Umowy na
podany rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury
w siedzibie Zamawiającego.
2. Jako datę dokonania płatności przyjmuje się datę przekazania do banku przez Zamawiającego
dyspozycji wypłaty należności.
3. Faktury należy wystawić w sposób opisany poniżej:
Nabywca: Gmina Wrocław; 50-141 Wrocław; pl. Nowy Targ 1-8; NIP: 897-13-83-551,
Odbiorca: Centrum Kształcenia Praktycznego; ul. Strzegomska 49a; 53-611 Wrocław.
4. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z
wynagrodzenia brutto wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa
należności, w szczególności należności publicznoprawne.
5. Ewentualna zmiana stawki podatku nie jest zmianą umowy w zakresie wynagrodzenia i zmienia
wartość wynagrodzenia w sposób opisany w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie ustalonym w § 2 ust. 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy określonego w Załączniku nr 1,
w stanie nie naruszonym i wolnym od wad.

§6
1. Zamawiający
zastrzega,
że
ceny
określone
przez
Wykonawcę
w
ofercie
cenowej
stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy przed upływem jej terminu w
przypadku, gdy ceny jednostkowe towaru dostarczonego przez Wykonawcę, będą niezgodne z
cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku niezrealizowania
złożonego zamówienia lub jego części w terminie ustalonym w § 2 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku złej jakości
dostarczonego towaru.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie o którym mowa w § 2
ust. 1 - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto przedmiotowego zamówienia za każdy dzień
zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.2 Umowy.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
3. Wykonawca
upoważnia
Zamawiającego
do
potrącenia
naliczonych
kar
umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
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