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Znak: AG.I.272.2.37.2018                                                                                  Załącznik nr 4 do Zapytania  

 

 

UMOWA (Projekt ) 

Nr ……………………………. 

 

 

zawarta w dniu ……..……….2018 r. w Kielcach  pomiędzy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym  

reprezentowanym przez:  

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

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

a:  

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: Patriotyczna 

Gra Planszowa „Droga do Niepodległości – Szlakiem I Kompanii Kadrowej” znak sprawy: 

AG.I.272.2.37.2018, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie patriotycznej gry planszowej wg opisu określonego w Załączniku 
nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie Patriotyczna Gra Planszowa: Droga do Niepodległości – 
Szlakiem I Kompanii Kadrowej - nakład: 1 000 sztuk wraz z dostawą przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie planszy, pudełka, kart do gry, instrukcji, 
książeczki wprowadzającej do gry, akcesoria na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów 
oraz zapewnienie niezbędnych akcesoriów patriotycznej gry planszowej. 

3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy  

i Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z ich treścią. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia, doświadczenie zawodowe gwarantujące 

wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby osobowe, materiały oraz urządzenia niezbędne  

do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy uzgodni z Wykonawcą wymogi techniczne materiału, który 
zostanie przekazany do druku. 

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do wydruku w formie elektronicznej (pliki graficzne) 
przygotowane przez pracowników ŚUW w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy  
i dokonania ustaleń. 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 listopada 2018 r., na koszt Wykonawcy  
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do siedziby Zamawiającego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, w dniach pracy urzędu, w godzinach 
pomiędzy 8.00 a 14.00.   

   

§ 3 

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

…………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie 
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, łącznie z dostawą przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, 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 w niej konto Wykonawcy. 

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

6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, Protokół odbioru końcowego bez uwag 

i zastrzeżeń. 

 

§ 4 
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego.  
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na jeden dzień przed terminem 

dostawy. 
 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia 
zgłoszenia żądania Zamawiającego. 
 

§ 6 
Wszelkie prawa autorskie do zamieszczonych zdjęć, rysunków, tekstów oraz całości przedmiotu 
zamówienia należą do Zamawiającego – Skarbu Państwa - Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach i korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.). 
 

§ 7 
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 umowy, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1umowy, 
c) w przypadku opóźnienia w terminie o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy opóźnienia. 

d) w przypadku opóźnienia w terminie o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
3. Potrącenie jest dopuszczalne w stosunku do kar niewymagalnych. 
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4. 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. 
5. Zamawiający może dochodzić jednocześnie kar umownych z różnych tytułów. 
6. Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji 
umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami.  
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. 
 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy  

w przypadku: 

a) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 3 dni 

kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3. 

b) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że nie wykona przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest Pan/i:  

 

……………………………… tel. …………………………………; e-mail:…………………………………….. 

 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest Pan/i:  

 

………………………………..tel…………………………………..;e-mail:………………………..……………… 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 11 

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 miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

umowy.  

 
 
 

    ............................................     ............................................ 

         ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 

 


