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Znak: BiZK.II.273.3.2019                                                                   Załącznik nr 4 do Zapytania                               

 

UMOWA   

Nr BiZK II.273.3.2019  

 (Projekt)  

 

podpisana w dniu ………..2019 r. w Kielcach  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:  

Michała Warszawskiego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach 

a:  

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

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

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa 

pilarek i przecinarek wykorzystywanych podczas sytuacji kryzysowych”, znak sprawy: 

BiZK.II.273.3.2019, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 6 pilarek i 6 przecinarek, wykorzystywanych podczas sytuacji 

kryzysowych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do Zapytania. 

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

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez 

niego ofertą oraz zostanie wykonany z zachowaniem należytej staranności. 

5. 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. 

 

§ 2 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 13 grudnia 2019 r., na koszt Wykonawcy. 

2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest: Magazyn Interwencyjny ul. Skrajna 61 w Kielcach 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć cały przedmiot umowy, na własny koszt, transportem 

zorganizowanym przez siebie oraz zapewnić jego rozładunek w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, dobrej jakości i pozbawiony 

wad. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy  

na co najmniej dwa dni wcześniej przed datą dostawy. 

6. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, z którego zostanie spisany 

protokół odbioru. 
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§ 3 

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

(słownie: …………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym koszty związane z transportem i rozładunkiem przedmiotu umowy. 

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 do 27 grudnia 2019 r. 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 przedmiotu zamówienia 

bez uwag i zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona  

z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad 

ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy  

o ich ujawnieniu, bądź w innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie usunie wad, Zamawiający może zlecić jej 

usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Wykonawca zagwarantuje, że wszelkie wykonane przez niego prace nie spowodują utraty gwarancji na 

wcześniej posiadane mienie i bierze pełną materialną odpowiedzialność za mogące wyniknąć z tego 

tytułu szkody. 

 

§ 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) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 oraz terminów z § 4 ust. 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,    

c) 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 nie wymagalnych).  

 

3. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 
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4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 

wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

 

§ 6 

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

………………………………….., tel. ……………………….., e-mail:…………………………………….. 

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

…………………………………….., tel. ……………………….., e-mail:…………………………………….. 

 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej 

zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, 

w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin 

wykonania umowy, 

2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie 

zmiany.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.    

 

§ 8 

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

w przypadku: 

a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych 

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. 

b) przerwanie przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy na czas dłuższy niż 5 dni 

kalendarzowych. 

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

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

 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

 

§ 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. 
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§ 11 

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

umowy.  

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 


