
 
Załącznik nr 5 

 

UMOWA NR  …../2017 
 

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

Miastem Gliwice  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu 

którego działa:  Bogumiła Kluszczyńska  -  Dyrektor Górnośląskiego Centrum 

Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Gliwicach.      

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa: 

a) 1szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o wymiarach 800x1200 mm, wykonanej 

na płycie kompozytowej typu Dibond o treści załącznika nr 1 stanowiącego 

integralną część umowy, 

b) 1000 szt. plakietek w formie naklejki  (trudno zmywalnej) z logiem EFRR 

do oznakowania wyposażenia o wymiarach ok. 100x30 mm o treści załącznika nr 2 

stanowiącego integralną część umowy, 

c) 14 szt. plakietek w formie tablic informacyjnych na drzwi pracowni o formacie A4, 

wykonanych na płycie „spienionym PCV” 3 mm o treści załącznika nr 3 

stanowiącego integralną część umowy. 

 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „ Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-

nowatorski pracownik-rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia 

Praktycznego GCE w Gliwicach”, współfinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 

ust. 1 w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy tj. do…………………….. 

2. Przedmiotem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§3 

1. Strony uwzględniają łączne wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: ………..zł;  podatek VAT: ………… zł;  Brutto: …………..zł (słownie:……..). 



2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia i jego 

bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury oraz dokonania płatności będzie podpisany przez obie 

strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w §1 ust. 1. 

4. Faktura zostanie opłacona w terminie 7 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej 

faktury do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, nie 

później jednak niż do 28.12.2017 r. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 

w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

7. Faktura powinna zostać wystawiona na:  

NABYWCA: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,    44 -100 Gliwice,  NIP: 6311006640 

ODBIORCA: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

ul. Okrzei 20,  44 -100 Gliwice 

8. 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 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

             ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


