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AG-I.272.2.14.2018 Załącznik nr 2 do Zapytania 

 
UMOWA  Nr ………………….  

(projekt) 
zawarta w Kielcach w dniu ……………....  pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
a:  
………………………………………………………………………………….………………….,  zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego wody mineralnej spełniającej wymogi określone  

w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku z późniejszymi zmianami  
(zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz wymienionej w Obwieszczeniu Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne z dnia 18 października 
2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2017 r. poz.103) w butelkach plastikowych o pojemności 1,5 l wraz z dostawą oraz 
rozładunkiem na rampę przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, spełnia wszelkie wymogi 
sanitarne oraz nadaje się do spożycia.  

3. Zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy i Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
umowę zgodnie z ich treścią. 

 
§ 2 

Dostawa przedmiotu umowy będzie następować w dniach: od środy do piątku w godz.: 7:00 – 13:00, na koszt 
Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w okresie od 1 czerwca 2018 r. do  
31 sierpnia 2018 r., sukcesywnie, na podstawie wcześniej złożonych zapotrzebowań dokonanych telefonicznie przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. Cena jednej butelki wody mineralnej wynosi zgodnie z przedstawioną ofertą …….. zł netto/1 szt. Cena ta nie 

ulegnie podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy oraz obejmuje całość poniesionych przez 
Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, łącznie z dostawą 
towaru do siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

2. Przewidywana ilość wody mineralnej do zakupu w okresie trwania umowy wynosi 14400 butelek  
(słownie: czternaście tysięcy czterysta). 

3. Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy nie przekroczy łącznie 
kwoty brutto ………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………….). Kwota ta stanowi 
iloczyn ilości przewidywanej do zakupu wody mineralnej oraz jej ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1, 
powiększonej o należny podatek VAT w wysokości 23 %.   

4. Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia 
będącego przedmiotem niniejszej umowy, łącznie z dostawą towaru do siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianej wody, jeśli taka potrzeba wyniknie  
z nieprzewidzianych okoliczności (np. chorób pracowników, urlopów lub zmniejszenia zapotrzebowania na wodę 
ze względów pogodowych) w okresie trwania umowy, z prawem do proporcjonalnej zmiany jej wartości bez 
żadnych konsekwencji prawno-finansowych.  

6. Rozliczenie dostaw będzie stanowić iloczyn ilości dostarczonej wody mineralnej oraz jej ceny jednostkowej,  
o której mowa w ust. 1, powiększonej  o należny podatek VAT w wysokości 23 %.   

7. Wynagrodzenie za dostarczoną wodę mineralną będzie regulowane w okresach 1-miesięcznych, z dołu, 
przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu 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 będzie się odbywał w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego.  
2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

będzie do jego wymiany na wolny od wad, w terminie jednego dnia roboczego od dnia żądania Zamawiającego.  
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§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą 
stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wysokości 
nominalnej wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w §2 – w wysokości 
1% maksymalnej wysokości nominalnej wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, o którym mowa  
w § 3 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia,    

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  maksymalnej wysokości 
nominalnej wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie kar 
umownych nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty (może nastąpić w stosunku do kar nie 
wymagalnych).    

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. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego 
naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.   

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

 
§ 6 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest …………………………, 
tel. ……………………………..  

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

 
§ 7 

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

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

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. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.  

 

 

............................................       ........................................ 
       ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 
 
 


