Znak sprawy: XVLO/3/2018/RZP

Załącznik nr 4
do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę

(WZÓR)

UMOWA NR ........................................

Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17,
Regon: 351554353 reprezentowaną przez
mgr Macieja Trzcińskiego - Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącym, z siedzibą w Krakowie
30-820, Al. Dygasińskiego 15, , działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 166/2015
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.09.2015
zwanym dalej Zamawiającym,
a
....................................
(pełna nazwa i dane firmy)
reprezentowaną przez
...................................................
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania
ofertowego do złożenia oferty cenoweJ - zakup i dostawa szafek ubraniowych do szatni XV
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 w, zawarto umowę
następującej treści:
§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż ………. sztuk szafek
ubraniowych /6-skrytkowych/ do szatni szkolnej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
przy al. Dygasińskiego 15

Strona 1 z 4

Znak sprawy: XVLO/3/2018/RZP
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………….
złożona w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego do złożenia oferty cenowej
prowadzone pod nr sprawy : XVLO/3/2019/RZP z dnia ……………………….
3. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe
w
kwocie
brutto
...............................
zł
(słownie:
...................................................... ), netto …………………..zł (słownie: ……………………………….)
4. Wynagrodzenie określone w ust. 3 nin. paragrafu, nie ulega waloryzacji przez cały czas
realizacji Umowy.
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po odebraniu przez Zamawiającego
Przedmiotu umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru i faktury.
5.Wynagrodzenie określone w ust. 3 zawiera koszty dostawy i montażu szafek ubraniowych,
oraz innych prac towarzyszących stanowiących Przedmiot umowy.
6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie Przedmiotu umowy
zgodnie ze specyfikacją techniczną warunków zamówienia, zawartą w ofercie Wykonawcy z
dnia…………………………..
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Sprzedawcy z tytułu
realizacji umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku Vat
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku Vat
§2
1. umowa obowiązuje od dnia ………………………… do dnia 10.12.2019
2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę na jego koszt i
ryzyko w XV Liceum Ogólnokształcącym przy al. Dygasińskiego 15, stanowiący miejsce
wykonania umowy.
3.Wykonawca dostarczy i zamontuje całość Przedmiotu umowy w terminie do dnia
10.12.2019 r.
4.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
przez Sprzedawcę o zakończeniu dostawy
5.Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniu ustalonym przez Zamawiającego.
6..Komisja powołana przez Dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego dokona protokolarnego
odbioru Przedmiotu umowy.
7.Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z
realizacją Przedmiotu umowy z najwyższą starannością.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie lub w związku z
wykonywaniem umowy, powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
§3
1.Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy nie wcześniej niż w dniu podpisania
protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
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2. Faktura winna być wystawiona wg. wzoru: Nabywca: Gmina Miejska Kraków, Pl.
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17 ze wskazaniem Odbiorcy – XV
Liceum Ogólnokształcące, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków, Opis na fakturze: szafki
szkole do szatni szkoły XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15
w Krakowie i złożona w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym – Sekretariat
Dyrektora II p, pok. nr 37.
3. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Należność za wykonanie umowy będzie przekazana przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru
§4
1. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu umowy na
okresy wymagane w zapytaniu i zadeklarowane licząc od daty dostawy i protokolarnego
odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
Wykonawca wymieni je na wolne od wad lub usunie usterki w terminie 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach lub usterkach.
3. Gwarancja zapewnia Zamawiającemu bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie
eksploatacji Przedmiotu umowy wskutek błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad
materiałowych, błędów wykonania lub montażu.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego w wysokości
25% wartości brutto Przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 3;
2) opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości brutto Przedmiotu
umowy określonego w § 1 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po
upływie terminu określonego w § 2 ust. 3;
3) w przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji, określonych w § 4 ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1
ust. 3 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Nie obowiązują wówczas kary umowne.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3, ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 7.
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy przedstawicielem:
1)
Zamawiającego jest: p. ........................ Tel……………….., mail……………
2)
Sprzedawcy jest: p. ............................, Tel………….., mail…………………..
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
ZAŁĄCZNIK:
Oferta Wykonawcy z dnia………………………………..

Zamawiający
...................................

Wykonawca
..................................
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