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UMOWA Nr BiZK.II……… 

 
 

zawarta w Kielcach, w dniu ………………………………………… 2017 r. pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  
25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, reprezentowanym przez Michała Warszawskiego Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, zwanym dalej „Zamawiającym,” 
a 
firmą: (nazwa i adres), NIP: …………….., reprezentowaną przez …………….. - właściciela firmy, zwanym dalej 
„Wykonawcą”, 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dot. zakupu materiałów 
z zakresu zarządzania kryzysowego, zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych lub 

prawnych, niżej wymienionych materiałów: 
 

a) Worki przeciwpowodziowe     - ilość sztuk –   

b) Plandeki       - ilość sztuk –    

 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, jest fabrycznie 

nowy i kompletny.  
3.  Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …………………. 2017 roku.  
 

§ 3 
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: ………….. zł, (słownie złotych: 

………………… złotych 00/100) 
2.  Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszej umowy, łącznie z dostawą przedmiotu umowy do Magazynu 
Interwencyjnego Wojewody w Kielcach, ul. Skrajna 61. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez 
Zamawiającego, przelewem, w ciągu 7 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  
NIP: 657-02-43-056 na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 4 
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy do Magazynu Interwencyjnego Wojewody  

w Kielcach, ul. Skrajna 61.  
2.  O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na jeden dzień naprzód. 

 
§ 5 

W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia żądania 
Zamawiającego. 



Strona 2 z 2 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  
b) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 oraz 

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony 

do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywistej szkody.  

4. Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie 
z jej istotnymi postanowieniami,  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. 

 
§ 7 
 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest Ewa Mazurek 
Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Technicznych WBiZK ŚUW, tel. 41 342-15-20 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest …………… – 
właściciel firmy ………………………………. , tel. ……………………….. 
 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,  
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo 
dla Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
umowy.  
 
 
 
 
 
 
.........................................       ........................................ 
       ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 


