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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

Umowa nr OK.V.1230.32.2018 
 

 zawarta w dniu ............................ 2018 roku w Kielcach - zwana dalej „umową” -  
pomiędzy: 

 
…………………………………………………………… 
NIP: ………….………..; Regon: ……………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą 
reprezentowaną w tej umowie przez: 
…………………………………………………………… 

a 

 
Skarbem Państwa Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą w Kielcach przy 
ulicy Al. IX Wieków Kielc 3,  
NIP: 657-02-43-056 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym w tej umowie przez: 
Marcina Bębna – Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr 
działającego na podstawie upoważnienia  Dyrektora Generalnego - z dnia 13-12-2016  
znak: OK.III.057.1.90.2016. 
 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostarczenie oprogramowania opisanego  
w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 
lub drogą elektroniczną na adres krzysiek@kielce.uw.gov.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. 

 
§ 2 

 

1. W dniu dostawy do siedziby Zamawiającego odbędzie się odbiór ilościowy 
i jakościowy dostarczonego oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, 
będzie fabrycznie nowy i kompletny. Wykonawca oświadcza również, że przedmiot 
umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz 
nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  

3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy szczegółowo określająca przedmiot 
świadczenia Wykonawcy.  
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§ 3 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę:  

 
brutto ……………………. zł (słownie złotych: ………………….………….…….……) 
w tym VAT ………………… zł (słownie ………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszty związane z opakowaniem, transportem i rozładunkiem 
przedmiotu umowy.  

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie przez cały okres 
realizacji niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 
uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 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 konto Wykonawcy.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu umowy, nie 
zawierający wad przedmiotu umowy.  

 
§4 

1. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie na własny koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, 
względnie usunięcia wad niezwłocznie.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi własność egzemplarzy 
oprogramowania na Zamawiającego.  

 
§ 5 

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

a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1,  

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1.  

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 niewymagalnych) 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie:  

a. opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania umowy przekraczającego 1 dzień,  

b. nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi 
postanowieniami,  
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5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze 
wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie i winno nastąpić w terminie 5 dni 
od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia.  

 
§ 6 

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

KRZYSZTOF SALWA, tel. 41 342 13 80  
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

 
…………………………………….., tel. ………………………..  

 
 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  
 
 

§ 9 

 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia lub niemożności osiągnięcia 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 


